
ConCurso PúbliCo

029. Prova objetiva

EsPECialista Em saúdE i – médiCo EndoCrinologista

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 50 questões objetivas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

 Responda a todas as questões.

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 A duração da prova é de 3 horas.

 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

aguardE a ordEm do fisCal Para abrir EstE CadErno dE quEstõEs.

01.04.2012



Folha intermediária de resPostas
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 
01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na 
forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora 
as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e 
municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, 
é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% 
do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos 
os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido 
a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tri-
butária, cujo aumento em 2011 foi carreado quase integralmente 
para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro 
ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 
31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, 
portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como 
proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à 
imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora 
o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que 
ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte 
da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar 
que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos 
para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam 
à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação 
da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os 
usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o 
superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. 
Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita 
e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento 
público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo 
de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição 
ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da 
infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, 
ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem- 
-estar da população e a competitividade das empresas no mercado 
mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: 
o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

(A) a carga tributária brasileira está descendente desde o 
governo Lula.

(B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique 
Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.

(C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com 
infraestrutura e aumento do superavit.

(D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas 
décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.

(E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento 
nos postos de trabalho.

02. No trecho – Embora as estatísticas completas da arrecadação 
de União, estados e municípios apenas venham a ser conhe-
cidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo 
em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de 
sentido, por

(A) Entretanto.

(B) Contudo.

(C) Conquanto.

(D) Todavia.

(E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é 
possível afirmar que

(A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas 
à criação de empregos.

(B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da 
carga tributária brasileira.

(C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a 
competitividade da atividade produtiva.

(D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos 
governos anteriores.

(E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga 
tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar. – o 
termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de 
sentido, por

(A) imposto.

(B) sistema.

(C) maquinário.

(D) turbilhão.

(E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também 
dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. 
– reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de 
sentido.

(A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos 
para alguns setores.

(B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos 
para alguns setores.

(C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos 
para alguns setores.

(D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos 
para alguns setores.

(E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos 
para alguns setores.
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06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da 
renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos 
foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado 
de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.
(A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao 

setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
(B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; 

na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da 
história.

(C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao 
setor público na forma de tributos foi, a maior da história.

(D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada 
ao setor público na forma de tributos, foi a maior da 
história.

(E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, 
repassada no ano passado, ao setor público: na forma de 
tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.

VOCÊ TEM
UMA COLEÇÃO

DE QUADRINHOS
FANTÁSTICA,

CHARLIE BROWN.

“ ” “
” “ ” “

”

GUERRA REVOLUCIONÁRIA , GUERRA
DE 1812 , GUERRA CIVIL , PRIMEIRA
GUERRA MUNDIAL EM QUADRINHOS .

A

“ ”
“ ”

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ,
GUERRA COREANA ...

A PRÓXIMA EDIÇÃO QUE
REALMENTE ME PREOCUPA...

(htt://tiras-snoopy.blogspot.com. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que
(A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática 

específica, pois não há relação entre os títulos.
(B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos 

cômicos dos quadrinhos da coleção.
(C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a pos-

sibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
(D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante 

diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
(E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual 

guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho 
que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de 
sentido.
(A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
(B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
(C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
(D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
(E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 
09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num banco, em Paris.
A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.
Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.
E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.
(...)
Nas mãos, uma chave – de que bairro, viela,
Porta, corredor, mansarda, cancela? –
Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, Poesias Completas – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

(A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a 
imagem que se faz da cidade de Paris.

(B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que 
é feita da velhinha no banco.

(C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava 
jovialidade e ter saúde.

(D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas 
é também a mais soberba e mais ilustrada.

(E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada 
num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com 
o mesmo sentido atribuído na poesia.

(A) Se a apólice não for paga, a empresa cancela o seguro.

(B) A viela mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.

(C) Aquele não era o mesmo corredor que havia vencido a 
maratona do ano anterior.

(D) Cada time de nossa cidade ficou em uma chave diferente.

(E) O banco quebrou por ingerência e todos do mercado 
financeiro ficaram preocupadíssimos.
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PoLítica de saúde

11. Assinale a alternativa correta.

(A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a 
identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde.

(B) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador 
estão focadas nos procedimentos de vacinação, particu-
larmente a antitetânica.

(C) A vigilância epidemiológica, sob a tutela do SUS, com-
preende o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde.

(D) Conforme consta dos Princípios e Diretrizes do SUS, a 
universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre 
essencialmente na atenção básica, preservando os outros 
níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.

(E) Está restrita ao âmbito do SUS a organização das ações e 
serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, 
em níveis de complexidade crescente, dispensando-se 
dessa obrigação a iniciativa privada cuja participação é 
complementar.

12. Uma combinação de critérios define o repasse regular e au-
tomático de recursos para a cobertura de ações de serviços 
de saúde nos municípios. Dois deles são

(A) o perfil epidemiológico da população e a taxa de morta-
lidade nos últimos 2 anos.

(B) o perfil demográfico da região e o número de afastamen-
tos previdenciários.

(C) o perfil demográfico da região e o perfil epidemiológico 
da população a ser coberta.

(D) o número de nascidos vivos e a constituição do conselho 
de saúde local.

(E) a constituição do conselho e da conferência de saúde, 
com participação de representantes da câmara municipal, 
hospitais, entidades religiosas e filantrópicas.

13. Segundo a Constituição Federal do Brasil,

(A) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

(B) as instituições privadas poderão participar de forma com-
plementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

(C) o auxílio ou subvenção de recursos públicos para as 
instituições privadas com fins lucrativos só podem ser 
repassados mediante licitação pública.

(D) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não 
podem realizar convênio ou contrato direto com o SUS, 
sendo necessária a intermediação da Previdência Social.

(E) cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar 
a assistência à saúde do trabalhador.

14. A atenção básica no SUS, em relação à saúde, é caracterizada 
pelo desenvolvimento de um conjunto de ações, no âmbito 
individual e coletivo, de

 I. promoção;
 II. proteção;
 III. prevenção de agravos;
 IV. diagnóstico;
 V. tratamento;
 VI. reabilitação.

Está correto o contido em

(A) I e II, apenas.

(B) I, II e VI, apenas.

(C) III, IV e V, apenas.

(D) IV, V e VI, apenas.

(E) I, II, III, IV, V e VI.

15. O Conselho de Saúde, um instrumento de participação popular 
e controle social na gestão dos recursos municipais de saúde,

(A) resultou de reivindicação dos movimentos médicos da 
década de 1950.

(B) tem sua origem ligada ao movimento de reforma sanitária 
e à VIII Conferência Nacional de Saúde.

(C) foi implantado no Estado Novo na década de 1940.

(D) foi imposto, por negociação coletiva, pelo movimento 
sindical na década de 1970.

(E) foi criado em 1990 para controlar as despesas hospitalares 
dos governos municipais.

16. Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde 
que devem incorporar informações de interesse da Saúde do 
Trabalhador estão:

 I. Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);
 II. Sistema de Informações Geográficas (SIG);
 III. Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);
 IV. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);
 V. Sistema de Registros de Planos ou Seguros de Saúde 

(RPS).

Está correto apenas o contido em

(A) I e II.

(B) III e IV.

(C) IV e V.

(D) I, III e IV.

(E) II, III e V.



6CUBA1102/029-EspSaúde-I-MédEndocr

17. São indicadores de saúde:
 I. aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um 

grupo populacional. Exemplo: a razão de mortalidade 
proporcional;

 II. aqueles que se referem às condições do meio e que têm 
influência sobre a saúde. Exemplo: saneamento básico;

 III. aqueles que procuram medir os recursos materiais e 
humanos relacionados às atividades de saúde. Exemplo: 
número de unidades básicas de saúde.

Está correto o contido em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

18. A Atenção Básica
(A) não tem definidas áreas estratégicas de atuação em razão 

de sua disseminação por todo o território nacional.
(B) não se integra com os instrumentos de vigilância à saúde 

por sua característica de microcapilaridade funcional.
(C) tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para 

sua organização, de acordo com os preceitos do SUS.
(D) foi idealizada exclusivamente para reduzir a demanda 

para o nível terciário de atendimento, correspondente 
ao de alta complexidade.

(E) por sua universalidade, deve ter o planejamento e a progra-
mação centralizados, sem vínculos com bases territoriais.

19. No preenchimento da Declaração de Óbito,
(A) não é obrigatório o registro da causa do óbito para os 

casos de crianças menores de 6 meses.
(B) as circunstâncias do acidente ou violência que produzi-

ram a lesão fatal não podem ser consideradas como causa 
básica.

(C) a causa básica não precisa ser, necessariamente, associada 
diretamente à morte.

(D) a causa básica é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de 
acontecimentos patológicos que conduziram diretamente 
à morte.

(E) para óbitos naturais ocorridos em estabelecimentos de 
saúde, a 1.ª das quatro vias obrigatórias é entregue aos 
familiares para a obtenção da certidão de óbito.

20. A notificação compulsória de doenças, segundo o Ministério 
da Saúde, é obrigatória
(A) apenas para os médicos.
(B) apenas para os médicos de qualquer serviço público de saúde.
(C) apenas para os funcionários de unidades de vigilância 

epidemiológica.
(D) para qualquer cidadão comum.
(E) para todos os profissionais de saúde, como médicos, en-

fermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, 
biomédicos e farmacêuticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre a deficiência congênita do hormônio de crescimento 
(GH), é correto afirmar que

(A) é a causa mais comum de baixa estatura.

(B) a incidência é semelhante em ambos os sexos.

(C) a maioria dos casos tem ocorrência familiar.

(D) anormalidades anatômicas são vistas em 75% dos  
pacientes avaliados por ressonância magnética.

(E) peso e estatura costumam ser normais ao nascimento.

22. São causas endócrinas de baixa estatura:

(A) acidose tubular renal, histiocitose X e tumores hipofi- 
sários.

(B) síndrome da sela vazia, síndrome de Down e síndrome 
de Turner.

(C) síndrome de Cushing, deficiência de GH e hipotireoidis-
mo primário.

(D) doença celíaca, histiocitose X e traumatismo craniano.

(E) irradiação craniana, hidrocefalia e fibrose cística.

23. Paciente do sexo feminino, 9 anos e 6 meses de idade, vem 
à consulta ambulatorial trazida por sua mãe que está preocu-
pada devido o crescimento de suas mamas. Mãe refere que 
as mamas começaram a se desenvolver há 1 ano e tiveram 
um crescimento importante deste então. Nega menarca. Ao 
exame: Peso 35 kg (p75); Altura 1,33 m (p25-50); Altura alvo 
1,63 m (p50); Estadio puberal: M3P3; Idade óssea compatível 
com idade cronológica. 

Qual o diagnóstico mais provável?

(A) Puberdade precoce central.

(B) Puberdade normal.

(C) Telarca exagerada.

(D) Hiperplasia adrenal congênita.

(E) Telarca precoce.

24. Com relação ainda ao caso da questão de número 23, qual 
seria a melhor conduta nesse momento?

(A) Acompanhamento ambulatorial de peso, altura e estadio 
puberal.

(B)	 Dosagem	de	17α-OH	progesterona.

(C) Teste do GnRH.

(D) Ressonância magnética de hipófise e hipotálamo.

(E) Ultrassonografia pélvica transabdominal.
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25. Com relação à acromegalia, considere as afirmações:

 I. GH ao acaso< 2,5 µg/L e IGF-1 normal excluem seu 
diagnóstico.

 II. Cirurgia transfenoidal é a forma tradicional de tratamento.
 III. 50% dos casos decorrem de um adenoma hipofisário 

secretor de GH.

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

26. Mulher de 26 anos é encaminhada ao endocrinologista de- 
vido exame de prolactina alterado (PRL = 67 ng/mL). Nega 
irregularidade menstrual, galactorreia, cefaleia, alterações 
visuais e uso de medicações. Após repetição do exame, a 
hiperprolactinemia persiste (PRL = 60 ng/mL).

Qual a melhor conduta nesse caso?

(A) Iniciar agonista dopaminérgico.

(B) Solicitar ressonância magnética de hipófise.

(C) Encaminhar a paciente para o neurocirurgião.

(D) Solicitar pesquisa de macroprolactina.

(E) Solicitar dosagem de prolactina diluída.

27. Com relação ao tratamento dos prolactinomas, é correto 
afirmar que

(A) bromocriptina, cabergolina e quinagolida são agonistas 
dopaminérgicos derivados do ergot.

(B) a bromocriptina apresenta melhor tolerabilidade e maior 
eficácia em normalizar a prolactina quando comparada 
à cabergolina.

(C) rinoliquorreia é um efeito colateral comum com o uso 
da bromocriptina.

(D) os agonistas dopaminérgicos agem diretamente sobre 
os receptores D2 da dopamina nas células lactotróficas 
normais e tumorais.

(E) a cirurgia é o tratamento de escolha.

28. Remissão do hipertireoidismo, após tratamento com tiona-
midas, é mais provável em pacientes

(A) com rinite alérgica.

(B) com oftalmopatia.

(C) maiores de 40 anos.

(D) com elevada ingestão de iodo.

(E) com bócio grande.

29. Com relação às seguintes drogas, assinale a afirmativa 
verdadeira.

(A) Sertralina aumenta o metabolismo hepático da levotiro-
xina.

(B) Raloxifeno diminui a conversão de T4 em T3.

(C) Amiodarona bloqueia a síntese das deiodinases.

(D) Sucralfato aumenta a absorção da levotiroxina.

(E) Fenitoína diminui o metabolismo hepático da levotiroxina.

30. Assinale a alternativa correta.

(A) A dose de reposição de levotiroxina em neonatos com 
hipotireoidismo congênito deve ser de 2 a 3 µg/kg/dia.

(B) 40% dos casos de hipotireoidismo congênito são here-
ditários.

(C) 80% dos casos de hipotireoidismo congênito são perma-
nentes.

(D) A causa do hipotireoidismo congênito deve ser pesqui-
sada antes do início do tratamento.

(E) A síndrome de Pendred cursa com surdez neurossensorial 
bilateral e bócio.

31. Mulher de 36 anos se apresenta com dor cervical anterior há 
4 dias. Refere quadro gripal há 1 semana atrás. Ao exame: 
PA130/90 mmHg, FC108 bpm, temperatura axilar de 37 °C, 
tireoide levemente dolorosa à palpação. Laboratório: VHS  
56 mm/hora, hemograma com anemia normocítica, nor-
mocrômica e leucocitose discretas, TSH <0,05 mUI/L,  
T4L 2,4 ng/dL (0,8-1,9). À ultrassonografia, observa-se 
tireoide levemente aumentada de volume e hipoecogênica. 

A hipótese diagnóstica mais provável é

(A) tireoidite granulomatosa subaguda.

(B) tireoidite aguda.

(C) tireoidite linfocítica subaguda.

(D) infecção em cisto do ducto tireoglosso.

(E) celulite.

32. Mulher de 35 anos vem para avaliação de nódulo tireoidiano. 
Ao exame físico: PA 110/70 mm Hg, FC82 bpm, Peso 55,0 kg, 
Altura 1,62 m, Tireoide normopalpável. US com tireoide de 
volume e textura normais, com presença de nódulo isoe- 
cogênico em terço médio de lobo tireoidiano direito de  
0,6 x 0,5 x 0,6 cm, com vascularização periférica presente. 
Laboratório: TSH 1,2 mUI/L, T4L 1,4 ng/dL. 

A melhor conduta para essa paciente é

(A) punção aspirativa com agulha fina guiada por US.

(B) observação e reavaliação anual.

(C) levotiroxina 1,5 µg/kg/dia.

(D) cintilografia tireoidiana.

(E) cirurgia.
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33. Mulher de 53 anos realizou tireoidectomia após diagnóstico de 
carcinoma papilífero. Ao exame anatomopatológico, o tumor 
media 3 cm e na avaliação de 6 linfonodos cervicais no nível VI, 
3 encontravam-se comprometidos. Paciente realizou pesquisa 
de corpo inteiro sem evidência de metástases à distância.
Qual o seu estadiamento pelo sistema TNM?
(A) T1aN1aM0.
(B) T1bN1bM0.
(C) T2N1bM0.
(D) T2N1aM0.
(E) T1bN1aM0.

34. Coloide abundante, células foliculares pequenas, material de 
células foliculares grandes e macrófagos. Esses achados à 
punção aspirativa com agulha fina são característicos de qual 
patologia?
(A) Tumor folicular.
(B) Linfoma.
(C) Carcinoma papilífero.
(D) Carcinoma anaplásico.
(E) Bócio coloide.

35. Mulher de 25 anos, grávida de 8 semanas, vem encaminhada 
para avaliação. Nega uso prévio de medicação para ti-
reoide. Ao exame físico: PA 100/60 mmHg, FC 88 bpm,  
tireoide normopalpável. Laboratório: TSH 3,2 mUI/L,  
T4L 1,2 ng/dL (0,8-1,9), anti TPO e anti TG positivos.
Qual a melhor conduta?
(A) Repetir TSH em 4 semanas.
(B) Solicitar US de tireoide.
(C) Iniciar levotiroxina.
(D) Orientar interrupção da gestação devido risco fetal.
(E) Repetir TSH e anticorpos imediatamente.

36. Mulher de 32 anos vem encaminhada do dermatologista  
para avaliação hormonal devido hirsutismo. Refere ci-
clos menstruais irregulares. Ao exame: Ferriman = 10,  
PA 130/90 mmHg, FC 88 bpm, Peso 82,0 kg, Altura 1,55 m. 
Apresenta giba, estrias esbranquiçadas em abdome e acan-
tose nigricans em região cervical. Laboratório (exames no  
3.º dia do ciclo menstrual): Testosterona 93 ng/dL(9-83),  
LH 3,2 UI/L (até 12), FSH 1,2 UI/L (até 12), Estradiol  
10,4 ng/dL(1,3-16,6 ng/dL), Androstenediona 298 ng/dL  
(85-275), SDHEA 222 µg/dL (55-300), 17OHP 80 ng/dL  
(até 110), TSH 4,0 mUI/L (0,45-4,5), T4L 1,0 ng/dL  
(0,8-1,9), PRL 20 ng/mL (2-15), cortisol após dexametasona 
1 mg: 1,7 µg/dL.
A hipótese diagnóstica mais provável é
(A) síndrome de Cushing.
(B) síndrome dos ovários policísticos.
(C) tumor ovariano produtor de andrógenos.
(D) carcinoma adrenal.
(E) hiperplasia adrenal congênita forma não clássica (HAC- 

-NC).

37. A melhor conduta para o caso da questão anterior é

(A) solicitar TC de abdome para localização de tumor adrenal.

(B) solicitar US pélvico para localização de tumor ovariano.

(C) iniciar dexametasona para tratamento da HAC-NC.

(D) iniciar tratamento para a síndrome dos ovários policísticos.

(E) solicitar cortisol urinário para confirmação de síndrome 
de Cushing.

38. A respeito da hiperplasia adrenal congênita, é correto afirmar 
que

(A) cerca de 60% dos casos são devido à deficiência de 
21-hidroxilase.

(B) a deficiência de 17-hidroxilase se caracteriza por virili-
zação e hipertensão.

(C) hiperplasia lipoídica é observada na deficiência de  
11β-hidroxilase.

(D) é frequente a normalização dos níveis de aldosterona e 
atividade plasmática de renina após início do tratamento.

(E) cerca de 75% dos casos de deficiência de 21-hidroxilase 
se acompanham de síndrome de perda de sal.

39. Assinale a alternativa correta.

(A) A síndrome poliglandular autoimune do tipo 2 se ca-
racteriza por doença de Addison, doença autoimune 
tireoidiana e diabetes mellitus tipo1.

(B) A síndrome poliglandular do tipo 1 tem herança autos-
sômica dominante.

(C) A adrenoleucodistrofia é causada por mutações no gene 
DAX-1.

(D) A síndrome de Waterhouse-Friderichsen pode ser obser-
vada na infecção por pneumococo.

(E) A síndrome de Smith-Lemli-Opitz se caracteriza por 
insuficiência adrenal, miopatia e surdez.

40. Qual a causa mais comum de ginecomastia?

(A) Uso de medicamentos.

(B) Tumor testicular produtor de hCG.

(C) Puberdade.

(D) Síndrome de Klinefelter.

(E) Prolactinoma.
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41. Correlacione o tipo de MODY ao seu gene correspondente.

MODY GENE

I. MODY 1 X. Glucoquinase

II. MODY 2 Y. HNF-4α

III. MODY 3 Z. HNF-1α

A relação correta é:

(A) I-Z, II-Y, III-X.

(B) I-X, II-Y, III-Z.

(C) I-Y, II-Z, III-X.

(D) I-Y, II-X, III-Z.

(E) I-Z, II-X, III-Y.

42. Assinale a condição que pode diminuir falsamente os valores 
de hemoglobina glicada.

(A) Gravidez.

(B) Álcool.

(C) Insuficiência renal crônica.

(D) Hipertrigliceridemia.

(E) Deficiência de ferro.

43. Assinale a alternativa correta.

(A) As sulfonilureias agem nos canais de cálcio ATP- sensí-
veis nas células beta estimulando a secreção pancreática 
de insulina.

(B) A metformina reduz a glicemia de jejum em 20 a 30%, 
a glicemia pós-prandial em 30 a 40% e a hemoglobina 
glicada em 1 a 2%.

(C) A pioglitazona exerce sua ação através de sua ligação 
aos	receptores	PPAR-α.

(D) Sitaglipitina e vildaglipitina são análogos do GLP-1.

(E) Edema é o principal efeito colateral dos inibidores de 
DPP-4.

44. Correlacione cada insulina ao seu pico de ação.

I. Regular X. 0,5-1,5 hora

II. Lispro Y. 4-10 horas

III. NPH Z. 2-3 horas

A relação correta é:

(A) I-X, II-Z, III-Y.

(B) I-Z, II-Y, III-X.

(C) I-Z, II-X, III-Y.

(D) I-X, II-Y, III-Z.

(E) I-Y, II-X, III-Z.

45. Mulher de 56 anos vem em uso de insulina NPH 24 UI pela 
manhã e 16 UI às 22 horas para controle do diabetes. Nos seus 
últimos exames, a glicemia de jejum era de 210 mg/dL e a 
hemoglobina glicada de 7,5%. Refere sudorese fria, com mal 
estar e necessidade de ingestão de carboidratos de madrugada.

Essa situação é denominada de

(A) hipoglicemia reativa.

(B) fenômeno do alvorecer.

(C) dissociação glicose-hemoglobina.

(D) hipoglicemia factícia.

(E) efeito Somogyi.

46. Paciente de 24 anos, com diabetes tipo1, sem hipertensão, 
traz exame de microalbuminúria positivo em amostra isolada 
de urina. Em exame de urina de 24 horas, a microalbuminúria 
se confirma (130 mg/24 horas). Em que estágio da nefropatia 
diabética, pode-se classificar esse paciente?

(A) Estágio I.

(B) Estágio II.

(C) Estágio III.

(D) Estágio IV.

(E) Estágio V.

47. Indicação de insulinoterapia em paciente com diabetes ges-
tacional:

(A) circunferência abdominal fetal ≥ percentil 75, entre 29 e 
33 semanas de gestação.

(B) glicemia 1 hora pós-prandial > 130 mg/dL.

(C) glicemia de jejum > 85 mg/dL.

(D) glicemia 2 horas pós-prandial > 110 mg/dL.

(E) hemoglobina glicada > 6,5%.

48. Assinale a afirmativa correta.

(A) O ezetimibe deve ter sua dose ajustada na insuficiência 
renal crônica.

(B) O ácido nicotínico eleva o colesterol HDL em 15 a 25%.

(C) Os fibratos têm rubor cutâneo como um efeito colateral 
comum.

(D) A rosuvastatina sofre metabolização pelo citocromo P450 
3A4.

(E) A atorvastatina tem a capacidade de atravessar a barreira 
hematoencefálica.
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49. É correto afirmar que

(A) a sibutramina age inibindo a recaptação da noradrenalina 
e da dopamina.

(B) o topiramato reduz o apetite devido sua ação glutama-
térgica.

(C) a fluoxetina aumenta a fase REM do sono.

(D) o orlistate inibe as lipases intestinais através de ligação 
covalente irreversível.

(E) a bupropiona tem como principais efeitos colaterais 
parestesias e lentificação cognitiva.

50. Com relação às cirurgias bariátricas, o bypass gástrico em Y 
de Roux é considerado uma técnica

(A) disabsortiva.

(B) mista (restritiva < disabsortiva).

(C) restritiva.

(D) mista (restritiva = disabsortiva).

(E) mista (restritiva > disabsortiva).
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