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Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
a) Uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova.
b) Este caderno de prova com o enunciado das 60 (sessenta)  questões.

Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu código são os que aparecem na folha de respostas.
Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

a) ler atentamente as instruções contidas na folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.

. As questões da prova são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.
O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento 

válido para a correção da prova.
O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica de cor preta ou 

azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

Esta prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar 
a folha de respostas.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 30 (trinta) minutos da prova.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue sua folha de respostas e deixe o local de 

prova.
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1) A Atenção Básica no Brasil deve ser reorganizada
prioritariamente por meio de:

(A) ações programáticas;
(B) estratégia Saúde da Família;
(C) promoção da saúde;
(D) prevenção primária.

2) É fundamento da Atenção Básica:

(A) o atendimento prioritário dos problemas de saúde com
foco nas doenças;

(B) o acesso universal e pontual ao sistema de saúde;
(C) a programação centralizada das suas ações;
(D) possibilitar a longitudinalidade do cuidado.

3) São áreas consideradas estratégicas para a Atenção
Básica:

(A) eliminação da hanseníase, controle da tuberculose,
controle da hipertensão arterial;

(B) saúde do homem, eliminação da malária, prevenção das
doenças;

(C) eliminação da desnutrição infantil, tratamento dos
pacientes com Aids,  saúde da gestante;

(D) saúde do trabalhador, saúde bucal, promoção da saúde.

4) A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde
que tem como objetivo:

(A) garantir que todos os municípios brasileiros realizem
ações de saúde da atenção terciária de qualidade em
sua própria localidade;

(B) potencializar o processo de centralização da gestão e
racionalização dos custos;

(C) garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal;

(D) reduzir a visão nacional dos problemas, associada à
capacidade de diagnóstico e decisão centralizada, que
possibilite os meios adequados para a redução das
desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde
existentes no país.

5) A responsabilidade pelo financiamento da Atenção Básica
é:

(A) apenas do governo municipal;
(B) apenas dos governos municipal e estadual;
(C) apenas dos governos estadual e federal;
(D) das três esferas de governo (municipal, estadual e

federal).

6) A participação social é um princípio doutrinário do Sistema
Único de Saúde. Em relação a esse princípio é correto afirmar
que:

(A) os conselhos de saúde são os únicos espaços em que
os usuários têm maior representatividade;

(B) as conferências de saúde ocorrem anualmente para que
os usuários possam avaliar os serviços de saúde;

(C) apoiar os processos de educação popular em saúde
possibilita qualificar a participação social no SUS;

(D) para fortalecer o processo de participação social é preciso
ampliar a representatividade dos profissionais de saúde
nos conselhos de saúde.

7) Cabe à gestão estadual do sistema de saúde:

(A) executar as ações de atenção básica, incluindo as ações
de promoção e proteção, no seu território;

(B) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de
hemonúcleos / hemocentros e elaborar normas
complementares para a organização e funcionamento
desta rede de serviço;

(C) assumir integralmente a gerência de toda a rede pública
de serviços de atenção básica;

(D) apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública –
Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - nos
aspectos relativos à vigilância em saúde.

8) Assinale a opção que indica o número máximo de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) que uma equipe de Saúde da
Família pode ter e o número máximo de pessoas que cada
ACS pode acompanhar, de acordo com a Política Nacional
de Atenção Básica:

(A) 8 ACS e 550 pessoas;
(B) 10 ACS e 650 pessoas;
(C) 12 ACS e 750 pessoas;
(D) 14 ACS e 850 pessoas.

Sistema  Único  de  Saúde
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9) A integralidade da assistência é definida como:

(A) um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos
os níveis do sistema;

(B) o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência e direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde;

(C) a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;

(D) o uso da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.

10) No processo de implantação das equipes de Saúde da
Família, a proposta elaborada pelo município deve ser:

(A) enviada diretamente ao Ministério da Saúde;
(B) aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde;
(C) enviada diretamente à Secretaria Estadual de Saúde;
(D) aprovada na Conferência Municipal de Saúde.

11) O agente comunitário de saúde tem como atribuição em
seu processo de trabalho:

(A) realizar consultas e procedimentos na Unidade Básica
de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na
comunidade;

(B) participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS;

(C) participar das atividades de assistência básica realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua
profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais  espaços comunitários
(escolas, associações etc);

(D) orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde
disponíveis.

12) O processo de articulação entre os gestores, nos
diferentes níveis do Sistema de Saúde, ocorre,
preferencialmente,nos seguintes colegiados:

(A) Comissão Intergestores Tripartite – CIT e Comissão
Intergestores Bipartite – CIB;
(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS
e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde –
CONASEMS;
(C) Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS) e Conselho Nacional de Secretários Municipais
de Saúde – CONASEMS;
(D) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde.

13) É definida como ação de promoção da saúde:

(A) a vacinação;
(B) a triagem do câncer de colo de útero;
(C) a alimentação saudável;
(D) a quimioprofilaxia da tuberculose.

14) O Sistema Único de Saúde é composto por serviços:

(A) exclusivamente públicos;
(B) exclusivamente privados;
(C) privados em caráter obrigatório (por meio de contratos

ou convênios);
(D) públicos em todas as esferas de governo e privados em

caráter complementar (por meio de contratos ou
convênios).

15) Em relação à estratégia de Saúde da Família é correto
afirmar que:

(A) oferece serviços de saúde para população de baixa renda;
(B) deve ser a porta de entrada preferencial do sistema de

saúde;
(C) seu principal objetivo é reduzir o número de atendimentos

nas emergências hospitalares;
(D) as ações desenvolvidas nas unidades de Saúde da

Família são de baixa complexidade.

16) A acromegalia  é uma desordem debilitante crônica
causada por  um excesso de  circulante do hormônio de
crescimento(GH) circulante resultando em deformidades,
incapacidade  e redução  da expectativa de vida devido a
doença multisistêmica.Com relação  ao controle de
secrecao do GH é correto afirmar que:

(A) o GH é secretado por células da neuro-hipófise;
(B) o GH e o IGF1 promovem um feedback  positivo sobre o

hipotalamo e a hipófise.;
(C) o  GH estimula a  geração  hepática de IGF1;
(D) o IGF1 promove  a secreção do GH.

Endocrinologia



4

Polícia Militar do Amazonas - PMAM - Concurso Público 201 1

Edital 04 - Oficial de Saúde - Cód. 28 - Endocrinologia

17) Em relação a tireoidites é correto afirmar que:

(A) consistem em uma variedade de patologias correlatas,
caracterizadas por um processo  inflamatório ou
infeccioso da tireoide;

(B) a tireoidite aguda tem etiologia viral;
(C) a terapêutica da tireoidite aguda consiste em  tratamento

como analgésicos e anti-inflamatórios;
(D) a tireoidite subaguda é indolor.

18) Incidentalomas adrenais são definidos como massas
adrenais descobertas ao acaso por meio de exames
abdominais por imagem, na investigacação  de distúrbios
não relacionados a patologias adrenais. Assim, é correto
afirmar que:

(A) são raros atualmente;
(B) sua incidência aumenta com a idade, raramente são

observados antes dos 30 anos;
(C) sempre são unilaterais;
(D) seu tratamento sempre é cirúrgico pelo risco de neopla-

sia maligna.

19) Em relação à Síndrome de Cushing  NÃO é correto afirmar
que:

(A) é  um termo aplicado  ao estado clínico que resulta de
exposição prolongada a níveis excessivos de
glicocorticoides;

(B) pode ser dependente de ACTH ou não;
(C) o adenoma adrenal é  uma síndrome de Cushing ACTH

dependente;
(D) a doença de Cushing  em geral é causada por  adenoma

de hipófise.

 20) Com relação aos nódulos da tireóide é correto afirmar
que:

(A) são comuns e em geral malignos;
(B) são raros  e acometem homens e mulheres na mesma

incidência;
(C) o tratamento deve sempre ser cirúrgico;
(D) mostram-se assintomáticos na maioria das vezes.

21) Com relação aos métodos de imagem utilizados na
avaliação diagnóstica das doenças tireoidianas  é correto
afirmar que:

(A) a cintilografia da tireoide com tecnécio 99m ou iodo
radioativo não é mais utilizada,;

(B) a ultrassonografia, hoje , é considerada  o mais
importante método de imagem na avaliação dos nódulos
tireoideanos;

(C) o PET/ CT  é um método moderno e de custo baixo
sempre utilizado  na identificação de nódulos da tireoide;

(D) a principal indicação para o uso da cintilografia da tireoide
seria a presença de hipotireoidismo.

22) O câncer da tireoide  é raro, mas é a neoplasia  endócrina
maligna mais comum . Qual O tipo histológico mais
frequente , dentre os listados abaixo, é o carcinoma:

(A) papilífero, variante folicular;
(B) folicular da tireoide;
(C) papilifero clássico;
(D) pouco diferenciado.

23) O hipotireoidismo  é  uma síndrome clínica  resultante
de deficiente  produção ou ação dos hormônios tireoidianos.
Das afirmativas abaixo, a que pode ser considerada
INCORRETA em relação a sua etiologia é:

(A) uso de hormônio tireoidiano;
(B) defeito enzimático intra-tireoideano (dishormonogênese

congênita);
(C) tireoidite de Riedel;
(D) agenesia e ectopia tireoidiana.

24) A cetoacidose diabética é um distúrbio  metabólico
caracterizado por:

(A) hiperglicemia sem acidose metabólica;
(B) hipoglicemia com cetonemia;
(C) anion gap elevado;
(D) ser resultado  da deficiência de glucagon e níveis normais

de insulina.

25) A insuficiência adrenal ou adrenocartical pode ser
primária ou secundária. São causas de doença de Addison
as seguintes condições, EXCETO:

(A) destruição do córtex adrenal;
(B) produção deficiente de ACTH;
(C) esteroidogênese defeituosa  e AIDS;
(D) ausência de resposta do córtex adrenal ao ACTH.



5

Polícia Militar do Amazonas - PMAM - Concurso Público 201 1

Edital 04 - Oficial de Saúde - Cód. 28 - Endocrinologia

26) O hiperparatireoidismo primário , distúrbio que resulta
da hipersecreção  do hormônio da paratireoide ou
paratorhormônio, é a causa mais comum de hipercalcemia
diagnosticada ambulatorialmente. São causas de
hiperparatireoidismo primário, EXCETO:

(A) adenoma de paratireoide;
(B) carcinoma de paratireoide;
(C) hipercalcemia  e hipercalciuria familiar;
(D) uso de cálcio e vitamina D.

27) São manifestações clínicas do hiperparatireoidismo
primário, EXCETO:

(A) nefrolitiase;
(B) perda do osso cortical;
(C) maior perda do osso trabecular;
(D) osteoclastoma

28) A neuropatia diabética  é um  distúrbio neurológico
demonstrável clinicamente ou por métodos diagnósticos que
acomete os pacientes diabéticos sem outras causas de
neuropatia. Com relação a esta entidade podemos afirmar,
EXCETO:

(A) não é encontrada no diabetes tipo 1;
(B) a exposição crônica a hiperglicemia constitui o fator

etiológico comum;
(C)  o comprometimento do sistema nervoso periférico  afeta

mais de 50% dos diabéticos tipo 2;
(D) a ativação da via poliol pode também perturbar a função

nervosa normal.

29) O hipogonadismo masculino é uma enfermidade
caracterizada por concentrações séricas de testosterona
abaixo dos limites normais. São causas de hipogonadismo
primário todas as opções abaixo, EXCETO;:

(A) orquite;
(B) doenças infiltrativas  e infecciosas do hipotálamo ou

hipófise;
(C) síndrome de Klinefelter e síndromes correlatas;
(D) lesões cirúrgicas ou  traumáticas.

30) No feocromocitoma, a hipertensão arterial pode ser
esporádica ou intermitente, porém mais frequentemente
mostra-se constante ou persistente. Dentre os fatores que
podem precipitar a liberação de catecolaminas e o
surgimento de paroxismos estão os seguintes, EXCETO:

(A) uso de alfa-bloqueadores;
(B) exercícios;
(C) ato de se curvar para a frente;
(D) metoclopramida.

31) São características dos bócios nodulares tóxicos,
EXCETO:

(A) nódulo solitário com mais de 3,0 cm ou bócio multin-
odular de longa evolução;

(B) hipertireoidismo  mais severo do que na doença de
Basedow Graves;

(C) manifestações cardiovasculares frequentes;
(D) evolução insidiosa em idosos.

32) O crescimento é um processo dinâmico e a
adolescência é um período de crescimento rápido e
espetacular. São causas de retardo puberal em meninas,
EXCETO:

(A) panhipopituitarismo;
(B)  craniofaringeomas;
(C) deficiência isolada de gonadotrofinas;
(D) síndorme de Klinenfelter.

33) A apresentação  clínica do câncer da tireoide faz-se por
meio de detecção, pelo paciente ou pelo seu médico, de
um nódulo. Em relação ao nódulo tireoidiano  NÃO é correto
afirmar que:

(A) é um achado muito comum, presente à palpação da
glândula em 4 a 7%  da população adulta;

(B) a tireoidite de Hashimoto pode-se apresentar como
nódulo;

(C) o câncer de tireóide  não é encontrado no cisto
tireoglosso;

(D) com o uso da ultrassonografia da tireoide, a prevalência
dos nódulos aumenta para  30 a 50%.
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34) São  características de nódulos  tireoidianos benignos,
EXCETO:

(A) nódulo de longa duração, sem crescimento recente;
(B) nódulo fixo às estruturas vizinhas;
(C) nódulo cístico à ultrassonografia;
(D) bócio difuso.

35) A amenorreia  consiste na ausência prolongada da
menstruação e não constitui uma entidade nosológica, mas
um sinal clínico comum de múltiplas  doenças. São causas
de amenorreia primaria, EXCETO:

(A) anorexia nervosa;
(B) agenesia gonadal;
(C) defeito da 17alfa hidroxilase;
(D) síndrome dos ovários resistentes.

36) A oftalmopatia de Graves é uma condição  autoimune da
órbita, intimamente relacionada  ao hipertireoidismo  da
doença de Graves, embora cada uma dessas condições
possa  existir  sem a outra. Em relação a esta entidade
NÃO podemos  afirmar que:

(A) a oftalmopatia maligna pode ocorrer em 5% dos casos;
(B) os tecidos retrobulbares estão fibrosados  em

oftalmopatias iniciais;
(C) o fumo influencia de forma negativa  a oftalmopatia;
(D) na doença de Basedow Graves, pode anteceder o

hipertireoidismo em 20% dos casos.

37) O tratamento do hipertireoidismo pode ser realizado com
iodo radioativo 131. Com relação a esta terapia NÃO
podemos  afirmar que :

(A) vem sendo utilizado desde 1941;
(B) é administrado por via oral;
(C) pode ser utilizado durante a amamentação;
(D) a tireoidite actínica pode ocorrer em  3% dos pacientes

tratados com iodo radioativo.

38) Em relação aos tumores hipofisarios  não funcionantes
é INCORRETO afirmar:

(A) representam cerca de 10% das neoplasias intracranianas;
(B) incidem principalmente entre a quarta e a sexta décadas

de vida, independente do sexo;
(C) a cirurgia é considerada o tratamento de escolha,

principalmente  com o objetivo de descompressão ocu-
lar;

(D) a radioterapia externa não é utilizada em seu manuseio.

39) Os  prolactinomas  são os tumores hipofisários  secretores
mais comuns acerca dos quais afirmar que:

(A) 95% são microadenomas e predominam no sexo
masculino;

(B) podem ocorrem em 20% dos pacientes com neoplasia
endócrina múltipla  tipo 1;

(C) a craniotomia é a opção cirúrgica de escolha nos
macroadenomas;

(D) as pacientes do sexo feminino não devem engravidar.

40) A vitamina D é um hormônio esteroide  importante no
metabolismo do cálcio. Em relação a esta vitamina NÃO é
correto afirmar que:

(A) sua forma ativa é fundamental para o transporte ativo de
cálcio e fósforo no  intestino delgado;

(B) a ativação renal da vitamina D se dá por influência do
PTH e do fósforo  plasmático;

(C) sua forma ativa é o colecalciferol ou a vitamina D3;
(D) a forma ativa ou 1,25 (OH)

2
D tem efeito  também sobre a

diferenciação  e proliferação celular.

41) O diabetes  insípido  pode se apresentar  por poliúria
persistente, sede e polidipsia. São causas centrais de dia-
betes insípido, EXCETO:

(A) trauma;
(B) infecciosa;
(C) hipercalcemia;
(D) síndrome de Sheehan.

42) Com relação ao hipertireoidismo é correto afirmar que:

(A) o tratamento cirúrgico está mais indicado nos bócios
grandes, especialmente  os mergulhantes;

(B) o tratamento com iodo radioativo não está indicado nos
idosos;

(C) a oftalmopatia sempre precede o quadro de
hipertireoidismo clínico;

(D) as drogas antitireoidianas são concentradas ativamente
pela tireoide, aumentando a organificação do iodo, sendo
importantes no tratamento inicial do hipertireoidismo.



7

Polícia Militar do Amazonas - PMAM - Concurso Público 201 1

Edital 04 - Oficial de Saúde - Cód. 28 - Endocrinologia

43) Na investigação e tratamento das doenças da tireoide
pela Medicina Nuclear são utilizados vários radioisótopos,
como:

I - Tecnécio 99m.
II - Iodo -131.
III - Iodo – 123.

Desses radioisótopos, os que são utilizados exclusivamente
para diagnóstico são:

(A) I e II, apenas;
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.

44) Os nódulos tireoidianos são muito comuns mas a
incidência de malignidade é baixa, em torno de 5 a 10%.
Dentre as características sugestivas de nódulos malignos
encontramos:

(A) título elevado de anticorpos antitireoidianos;
(B) bócio multinodular tóxico;
(C) nódulo cístico ao ultrassom;
(D) nódulo com microcalcificações e vascularização central

observadas ao US.

45) Avalie as afirmativas a seguir, com relação aos tumores
diferenciados da tireoide:

I : o carcinoma papilífero de tireoide é o mais comum
II:  exposição prévia a radiação do pescoço aumenta a sua
ocorrência
III: o tratamento principal é o iodo radioativo ( Iodo-131)

Estão corretas:

(A) I e II, apenas;
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.

46) A nefropatia diabética é uma complicação crônica do
diabetes melito que está associada a um importante
aumento da mortalidade. Em relação a esta entidade é
correto afirmar que:

(A) é tradicionalmente definida pela presença de proteinuria
acima de 500mg/24h;

(B) é mais frequente em caucasianos;
(C) todos os pacientes com microalbuminuria evoluem para

macroalbuminuria;
(D) o rastreamento da nefropatia diabética deve se iniciar

10 anos após o diagnostico de diabetes, quando sua
incidência é maior.

47) A cetoacidose diabética e o coma hiperglicêmico
hiperosmolar são complicações agudas graves dos
pacientes com diabetes melito. Em relação a essas duas
entidades avalie as afirmativas a seguir:

I: A cetoacidose é mais rara que o coma hiperosmolar e
ocorre em pacientes jovens com diabetes tipo I.
II:  O coma hiperosomolar  predomina nos idosos com dia-
betes tipo 2.
III: Ambas são tratadas com sulfonilureias.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B) II, apenas;
(C) III, apenas;
(D) I e II.

48) São fatores de  risco para hipoglicemia iatrogênica,
EXCETO:

(A) menor sensibilidade à insulina, após o exercício físico;
(B) menor depuração de insulina na insuficiência renal;
(C) excesso de insulina;
(D) menor produção endógena de glicose, após  ingestão

de álcool.

49) Em relação à insuficiência adrenal é correto afirmar que:

(A) é rara;
(B) AIDS não causa insuficiência adrenal;
(C) pode ser decorrente  de deficiência da 21 hidroxilase;
(D) pode ser secundária a adrenoleucodistrofia.
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50) Com relação ao carcinoma medular da tireoide é correto
afirmar:

(A) é tumor derivado das células foliculares da tireoide e
produz calcitonina;

(B) é sempre esporádico;
(C) raramente se apresenta com metástases à distância;
(D) pode estar associado a doenças endócrinas múltiplas.

51) Nos últimos anos, o exame ultrassonográfico da tireoide
revolucionou a prática da endocrinologia. Com relação a este
exame tão amplamente utilizado é correto afirmar que:

(A) uma das características do exame é a utilização de
radiação ionizante;

(B) é um método acurado para determinar o volume tireoidiano;
(C) não deve ser utilizado no seguimento do carcinoma

diferenciado da tireoide;
(D) é um exame de elevado custo e de difícil execução.

52) Com  relação ao diagnóstico de diabetes melito é correto
afirmar que:

(A) são considerados diabéticos apenas os pacientes com
glicose plasmática de jejum superior a 136 mg/dl,
mesmo assintomáticos,;

(B) o teste de tolerância a glicose é considerado positivo
para diabetes com glicemias entre 140 e 200 mg/dl após
sobrecarga com 75 g de glicose;

(C) o paciente normal apresenta glicemia plasmática  infe-
rior a 140 mg/dl   duas horas após sobrecarga  com 75
g de glicose;

(D) não deve ser pensado  em pacientes com diabetes
gestacional prévio.

53) No tratamento do carcinoma diferenciado da tireoide, o
uso do iodo radioativo pós-operatório é extremamente
importante. São pré-requisitos para este procedimento,
EXCETO:

(A) tireoidetomia total;
(B) TSH elevado;
(C) restrição de substâncias iodadas;
(D) tireoidectomia parcial.

54) No seguimento do carcinoma diferenciado da tireoide,
são considerados fatores de risco para recorrência da doença,
EXCETO:

(E) tumores grandes, metástases ganglionares múltiplas;
(F) idade ao diagnóstico superior a 45 anos;
(G) tumores pequenos incluídos no parênquima tireoidiano;
(H) tumores menores que 1 cm com extravazamento para

tecidos adjacentes a tireoide.

55) O iodo radioativo foi usado no tratamento do
hipertireoidismo a partir  da década de 1940 e desde então
vem sendo utilizado no diagnóstico e tratamento de varios
disturbios tireoidianos. Com relação a esse tipo de tratamento
podemos afirmar:

(A) após a administração venosa, ele é absorvido no trato
gastro intestinal;

(B) pode ser usado durante a gestação;
(C) não pode ser usado em crianças;
(D) seu efeito terapêutico se deve à radiação beta.

56) O hipotireoidismo congênito primário permanente é o
distúrbio endócrino inato mais comum.  Como os hormônios
tireoidianos são muito importantes no desenvolvimento ce-
rebral, a instituição precoce do tratamento é essencial. São
causas de hipotireoidismo congênito permanente, EXCETO:

(A) tireoide ectópica;
(B) atireose ou agenesia tireoidiana;
(C) uso materno de antitireoidianos, excesso de iodo;
(D) síndrome de Pendred.

57) São características de baixo risco no carcinoma
diferenciado da tireoide, EXCETO:

(A) crianças com idade inferior a 15 anos;
(B) sexo feminino;
(C) doença unilateral com atipia nuclear discreta;
(D) sem metástases locais ou a distância.
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58) Paciente do sexo feminino, 72 anos de idade, diabético
não insulino-dependente de longa     data, em uso de
metformina associada à glibenclamida, comparece à
emergência com quadro de  alteração do sensório,
desidratação e dispneia.  Refere inicio súbito após varias
transgressões dietéticas. Os exames laboratoriais mostram
quadro compatível com  cetoacidose diabética. São
importantes no tratamento imediato, EXCETO:

(A) reposição volêmica e restauração da perfusão tecidual;
(B) correção da glicemia e osmolaridade plasmática;
(C) correção das perdas eletrolíticas;
(D) iniciar a insulina de ação rápida associada ao
medicamente hipoglicemiante que vinha utilizando
anteriormente.

59) A tireotoxicose pode se apresentar  sem  hipertireoidismo
em todos os itens a seguir, EXCETO:

(A) tireotoxicose facticia;
(B) mola hidatiforme;
(C) tireoidite subaguda;
(D) tireoidite pós-parto.

60) Quando se faz a reposição de hromônio tireoidiano, alguns
cuidados devem ser tomados, dentre os quais NÃO se inclui:

(A) usar a medicação diariamente;
(B)  tomar o medicamento em jejum, no minimo 30 minutos

antes do café;
(C) observar o uso de outras medicações;
(D) manter o medicamento em ambientes quentes.
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