
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 

 

Questão nº: 21 

Em relação a adenomas hipofisários clinicamente não funcionantes (ACNF) na 

gestação, qual é a resposta INCORRETA: 

 

a) A fertilidade é semelhante às mulheres sem adenomas hipofisários clinicamente não 

funcionantes (ACNF). 

b) Agonistas dopaminérgicos, reduzindo a hiperplasia lactrófica, podem ser uma opção 

de tratamento. 

c) A cirurgia deve ser realizada nos casos em que não respondem ao tratamento 

medicamentoso e/ou nos pacientes em que se observam crescimento do tumor ou 

apoplexia.  

d) A hiperplasia lactotrófica que ocorre durante a gestação pode determinar aumento de 

até 136% no tamanho da hipófise, podendo alcançar uma altura de 12mm.  

 

Questão nº: 22 

O retardo constitucional do crescimento e puberdade (RCCP) representa a causa 

mais comum isoladamente de atraso puberal em ambos os sexos. Entretanto, ela só 

pode ser diagnosticada após a exclusão de outras causas que entram no diagnóstico 

diferencial. São causa de hiponogonadismo hipergonadotrófico, EXCETO: 

 

a) Síndrome de Noonan 

b) Síndrome de resistência androgênica  

c) Síndrome de Prader-Willi  

d) Síndrome de Turner 

 

 

 

 



Questão nº: 23 

Homem com 50 anos foi detectado, acidentalmente, na adrenal direita, uma 

formação expansiva arredondada, predominantemente hipointensa em T1 e 

hiperintensa em T2, e T2 com supressão de gordura, captando acentuadamente o 

meio de contraste, medindo cerca de 3,0 X 2,3 X 2,8 cm ( L x T x AP), em exame de 

ressonância de abdome. Em relação aos sinais característicos das massas adrenais 

à ressonância magnética, em comparação ao fígado, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) Adenoma é isointenso em T1 e T2.   

b) Metástase é isointenso em T1 e brilhante em T2 (2+).  

c) Hemorragia é isointenso em T1 e brilhante em T2.  

d) Feocromocitoma é isointenso em T1 e brilhante em T2 (4+).  

 

Questão nº: 24 

A Baixa Estatura (BE) é um dos motivos mais frequentes para o encaminhamento 

de uma criança ao endocrinologista. Na prática clínica, devemos fazer a 

investigação imediata da deficiência de Hormônio do Crescimento, EXCETO: 

 

a) Em baixa estatura (BE) grave, definida como uma altura > 2 desvios padrões (DP) 

abaixo da média. 

b) Evidência de lesão intracraniana. 

c) Na ausência de baixa estatura, velocidade de crescimento (VC) > 2 DP abaixo da 

média durante 1 ano ou > 1,5 DP por dois anos. 

d) Altura > 2DP abaixo da média dos pais. 

 

Questão nº: 25 

Nódulos tireoideanos são um achado clínico comum, com prevalência de 3 a 7 %. 

Existem achados clínicos que indicam o diagnóstico de carcinoma tireoideano em 

um paciente com nódulo solitário, EXCETO: 

 

a) Sexo masculino  

b) Idade < 20 anos ou > 70 anos 



c) Metástase à distância  

d) Nódulo > 3 cm ou parcialmente cístico 

 

Questão nº: 26 

Diversos fármacos podem predispor à ginecomastia, por meio de dois mecanismos 

principais: (1) inibição da síntese ou ação periférica dos androgênios e (2) atuação 

direta com estrogênio ou por estímulo da secreção testicular de estradiol. Além 

disso, vários medicamentos causam ginecomastia por mecanismo desconhecido. 

Assinale a alternativa em que a ginecomastia é causada por mecanismo 

desconhecido. 

 

a) Verapamil  

b) Ranitidina 

c) Digitálicos 

d) Ciproterona  

 

Questão nº: 27 

A manutenção da homeostase do cálcio é de fundamental importância do ponto de 

vista fisiológico, metabólico e estrutural, em nosso organismo. Dessa maneira, 

alterações, nos níveis plasmáticos do cálcio podem gerar consequências graves e 

devem ser prontamente tratadas. Em relação as principais causas de hipercalcemia 

grave e seu diagnóstico laboratorial, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Doenças neoplásicas com hipercalcemia lítica local: cálcio sérico elevado; PTH 

baixo; fósforo elevado ou normal.  

b) Hipervitaminose D: cálcio sérico elevado; PTH baixo; fósforo normal. 

c) Doenças neoplásicas com hipercalcemia maligna; cálcio sérico elevado; PTH baixo; 

fósforo elevado ou normal.  

d) Hiperparatireodismo terciário: cálcio sérico elevado; PTH elevado; fósforo baixo ou 

normal.  

 

 

 



Questão nº: 28 

As técnicas operatórias antiobesidade são em geral novas e parece que ainda se 

encontram em evolução. Um novo grupo de cirurgias é realizado: as 

reintervenções sobre um paciente que já foi submetido à cirurgia bariátrica prévia. 

Em relação às reintervenções cirúrgicas de pacientes submetidos a procedimentos 

bariátricos prévios, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A presença de bolsa gástrica ou anastomose gastrojejunal dilatada, com consequente 

perda da restrição alimentar, é uma das causas mais comuns de falha. 

b) As cirurgias de reintervenções podem ser divididas em 3 subgrupos: cirurgia de 

conversão, cirurgia de revisão e cirurgia de reversão.  

c) A ocorrência de refluxo gastroesofágico grave é uma complicação que pode ser 

encontrada em pacientes submetidos à derivação (by-pass) gástrica em Y de Roux 

(DGYR). 

d) Nos casos de desnutrição, decorrente de derivações biliopancreáticas, tem se 

preconizado a reconstrução da continuidade intestinal o mais próximo possível da 

anatomial normal. 

 

Questão nº: 29 

A síndrome de ovários policísticos (SOP) é uma das endocrinopatias mais comuns 

e, na dependência do critério diagnóstico utilizado, pode acometer até 1 em cada 5 

mulheres em idade reprodutiva. São consequências precoces e tardias da Síndrome 

dos Ovários Policísticos, EXCETO: 

 

a) Carcinoma de endométrio  

b) Diminuição do HDL-Colesterol  

c) Apnéia do sono. 

d) Trombose venosa profunda.   

 

 

 

 



Questão nº: 30 

A cirurgia é o tratamento escolhido para os insulinomas e possibilita a cura de 77 a 

100% dos casos. O tratamento medicamentoso habitualmente é indicado para os 

pacientes que recusem a cirurgia; aqueles com contraindicação ou aqueles que não 

respondem adequadamente à cirurgia. Em relação ao tratamento medicamentoso 

de pacientes com insulinomas não curados pela cirurgia, qual das opções abaixo 

NÃO é usada: 

 

a) Verapamil  

b) Propanolol 

c) Hidroclorotiazida  

d) Octreotide LAR  

 

Questão nº: 31 

Níveis altos de TSH, sem alteração dos hormônios tireoideanos, caracterizam o 

Hipotireoidismo subclínico (HOSC). Entretanto, existem condições que podem 

cursar com TSH alto e T4 livre normal, simulando o HOSC. São medicações que 

podem simular o HOSC, EXCETO: 

 

a) Amiodarona  

b) Lítio 

c) Glicocorticóides 

d) Interferon-alfa 

 

Questão nº: 32 

Em relação as principais recomendações quanto à conduta no diabetes mellitus na 

gestação, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) O uso de análogos de insulina ultrarrápida, como as insulinas Aspart e Lispro, é 

seguro durante a gravidez.  

b) A prática de atividade física promoverá um melhor controle glicêmico, sendo 

inclusive indicada em pacientes com síndrome nefrótica para melhorar a glicemia e 

diminuir a proteinúria.  



c) Com a finalidade de simplificar o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional 

(DMG), uma glicemia de jejum deve ser realizada na primeira consulta de pré-natal. Se 

o valor de glicemia for maior ou igual a 85mg/dl e a paciente apresentar fatores de risco 

para DMG, um teste oral de tolerância à glicose (TOTG) com 75 g de glicose anidra 

deve ser feito. 

d) O uso de ácido fólico antes da gravidez até o fechamento do tubo neural é 

recomendado para todas as mulheres, inclusive em diabéticas.  

 

Questão nº: 33 

Em relação ao hipoparatireoidismo na gestação, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) Deve-se reduzir a dose do calcitriol à metade da dose pré gravídica, se a paciente 

amamentar.  

b) O cálcio sérico deve ser medido com bastante frequência, uma vez que as 

necessidades diárias de calcitriol podem duplicar ou mesmo triplicar até o final da 

gestação.  

c) Existem relatos de casos de remissão temporária do hipoparatireoidismo durante a 

lactação.  

d) Deve-se procurar manter a calcemia no limite superior da normalidade.  

 

Questão nº: 34 

Em relação à função hipotálamo-hipofisária marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) O FSH e o LH são compostos de 2 subunidades alfa e beta. 

b) O FSH e o LH compartilham a mesma subunidade alfa e beta.  

c) Um segundo nível de alimentação hipofisária ocorre através dos estrogênios, 

testosterona e diidrotestosterona.  

d) A inibina exerce seletiva inibição do FSH.   

 

 

 



Questão nº: 35 

Devemos questionar a presença de genitália ambígua em meninas na presença dos 

sinais clínicos abaixo, EXCETO: 

 

a) Diâmetro clitoriano > 6,0 mm.  

b) Gônada palpável em bolsa labioescrotal. 

c) Fusão labial posterior. 

d) Uretra bífida.  

 

Questão nº: 36 

Marque a opção que NÃO representa um sinal/sintoma clínico de Doença de 

Graves: 

 

a) Ginecomastia  

b) Eritema palmar  

c) Esplenomegalia 

d) Dor articular 

 

Questão nº: 37 

O hiperaldosteronismo primário (HPA) é uma síndrome que engloba um grupo de 

distúrbios caracterizados pela produção excessiva e autônoma de aldosterona. Em 

relação ao diagnóstico e conduta do HAP, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A aldosterona plasmática (CAP) > 25ng/dl sem elevação em resposta à postura e 

18OHB > 100ng/ml: provável adenoma produtor de aldosterona.  

b) Aldosterona plasmática (CAP) > 25ng/dl com elevação em resposta à postura e 

18OHB >100 ng/ml: provável adenoma produtor de aldosterona responsivo à 

angiotensina. 

c) Aldosterona plasmática (CAP) < 25ng/dl com elevação em resposta à postura e 

18OHB < 50ng/ml: provável hiperaldosteronismo idiopático.  

d) Aldosterona plasmática (CAP) > 25ng/dl sem elevação em resposta à postura e 

18OHB<100 ng/ml: provável hiperplasia adrenal primária. 

 



Questão nº: 38 

Mulher de 25 anos procura o endocrinologista por causa de hirsutismo, surgido na 

adolescência. A sua menarca foi aos 14 anos, com catamênios posteriores sempre  

irregulares. No momento está há 3 meses sem menstruar. Exames laboratoriais: 

LH= 12UI/l; FSH=3,2UI/l; Testosterona= 220ng/dl (VR=983); 17OH progesterona 

(17OHP) 60 minutos após a administração de ACTH sintético por via 

endovenosa<10ng/ml. A ultrassonografia transvaginal foi considerada normal. 

Sobre este caso é CORRETO afirmar: 

 

a) A paciente tem a síndrome dos ovários policísticos.  

b) A paciente tem hirsutismo idiopático, evidenciada por níveis de 17-OHP 60 minutos 

após a administração de ACTH por via intravenosa <10ng/ml.  

c) A terapia com metformina propiciaria melhora da irregularidade menstrual e 

significante redução do hirsutismo. 

d) A3 terapia com prednisona seria mais eficaz que o uso de drogas antiandrogênicas na 

melhora do hirsutismo.  

 

Questão nº: 39 

As chamadas “crises hiperglicêmicas” englobam a cetoacidose diabética (CAD) e o 

estado hiperglicêmico hiperosmolar (EHH), os quais representam as duas 

complicações agudas mais graves do diabetes mellitus (DM). A CAD E O EHH 

continuam a ser importantes causas de morbimortalidade, apesar dos grandes 

avanços na compreensão da sua patogênese e de uma concordância mais uniforme 

sobre o seu diagnóstico e seu tratamento. Em relação às armadilhas no dignóstico 

da CAD e do EHH, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A elevação de amilase e lipase indicam pancreatite associada.  

b) Pacientes na fase inicial da CAD ou do EHH, se apresentarem hipercalcemia 

acentuada, podem ter elevação do segmento ST-T, sugerindo IAM. 

c) Na CAD pode haver leucocitose com desvio à esquerda, na ausência de infecção. 

Entretanto, leucócitos > 25.000mm
3
 indicam processo infeccioso associado.  

d) O aumento transitório de alaninotransferases é frequente. 

 



Questão nº: 40 

Em relação a interpretação do aumento da osmolalidade urinária (Uosm) pós-

DDAVP em pacientes submetidos à prova de restrição hídrica na investigação de 

Diabetes Insípido, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

a) Polidpsia primária: incremento da osmolalidade urinária < 9%.   

b) Diabetes nefrogênico (forma parcial): incremento da osmolalidade urinária < 9%. 

c) Diabetes nefrogênico (forma completa): incremento da osmolalidade urinária < 9%.  

d)Diabetes neurogênico ( forma completa): >50%. 

 

Questão nº: 41 

Paciente sexo feminino, 50 anos, apresenta exames que revelam TSH suprimido, 

com T4 livre normal. Após 4 semanas novos exames revelavam TSH na faixa da 

normalidade e anticorpos anti-tireoperoxidase elevados. Em relação a esse caso é 

correto afirmar: 

 

a) A tireoidite de Hashimoto tem herança autossômica recessiva.  

b) A doença de Graves é, invariavelmente, auto-limitada.  

c) O uso de antitireoidianos de síntese o mais breve possível é indicado.  

d) A tireoidite de Hashimoto pode provocar comprometimento progressivo da função 

tireoidiana.  

 

Questão nº: 42 

A síndrome da apnéia obstrutiva do sono é uma doença comumente associada à 

obesidade. São características desta síndrome, EXCETO: 

 

a) Resistência à insulina 

b) Hipotensão artyerial, hiperinsulinemia e hipoglicemia  

c) Roncos e hipoxemia noturna 

d) Sonolência diurna  

 

 

 



Questão nº: 43 

São vantagens da terapia com vildagliptina, EXCETO: 

 

a) Perda de peso por aumento da saciedade.  

b) Aumento da secreção de insulina.  

c) Diminuição da secreção de glucagon. 

d) Redução das glicemias de jejum e pós-prandial. 

   

Questão nº: 44 

Entre os supostos fatores predisponentes da apoplexia hipofisária, NÃO se inclui: 

 

a) Terapia com agonistas dopaminérgicos 

b) Teste de estímulo com CRH 

c) Radioterapia hipofisária 

d) Uso do pegvisomanto  

 

Questão nº: 45 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os feocromocitomas (FEOs): 

 

a) Tumores pequenos tendem a produzir mais sintomas do que tumores volumosos.  

b) Tumores bilaterais são mais frequentes na síndrome de neoplasia endócrina múltipla 

do que em casos de tumores esporádicos. 

c) Até 50% dos FEOs familiares têm mutações nos genes SDHB ou SDHD, que 

pertencem à família dos genes da succinato desidrogenase.  

d) Os exames histopatológicos e imuno-histoquímicos são altamente acurados na 

distinção entre FEOs benignos e malignos. 

 

Questão nº: 46 

O uso ilícito de andrógenos por atletas, pode levar a efeitos adversos, EXCETO: 

 

a) Infertilidade  

b) Redução do colesterol do HDL  

 



c) Sonolência e apatia  

d) Ginecomastia  

 

Questão nº: 47 

São produtos de secreção do adipócito, EXCETO: 

 

a) Estradiol e androstenediona  

b) Visfatina e resistina  

c) Adiponectina e leptina  

d) TNF- alfa e interleucina-6  

 

Questão nº: 48 

No tratamento da neuropatia diabética dolorosa, qual dos medicamentos abaixo 

NÃO deve ser utilizado: 

 

a) Clonidina  

b) Olanzapina  

c) Venlafaxina 

d) Duloxetina  

 

Questão nº: 49 

Na investigação de dor abdominal em mulher de 52 anos foi encontrada à 

tomografia computadorizada (TC) uma massa sólida na adrenal direita medindo 

3,6 cm, com densidade pré-contraste de 16 unidades de Hounsfield. O clareamento 

do contraste foi de 65% após 10 minutos da sua administração endovenosa. Ao 

exame físico à ausculta cardíaca e pressão arterial foram normais. Sobre este caso 

e com os dados acima é CORRETO afirmar que: 

 

a) A possibilidade de feocromocitoma está excluída, visto ser o paciente normotenso.  

b) A adrenalectomia unilateral está indicada, independentemente do status funcional da 

lesão.  

 



c) O paciente deve ser submetido a uma biópsia aspirativa percutânea com agulha fina 

verificar se trata-se de adenoma ou carcinoma adrenal.  

d) Caso a avaliação hormonal seja normal, o paciente deve ser seguido com avaliações 

periódicas do tamanho da massa adrenal e dosagens hormonais.  

 

Questão nº: 50 

Mulher, 21 anos, solteira, fez consulta ginecológica de rotina quando foi solicitado 

uma dosagem de prolactina com resultado de 74 µg/L. Refere atraso menstrual no 

último mês. Qual a afirmativa é INCORRETA com relação a abordagem deste 

quadro? 

 

a) β- HCG deve ser solicitado se a paciente referir vida sexual ativa. 

b) Macroprolactinemia pode ser a causa da alteração laboratorial, especialmente se a 

paciente negar o uso dos medicamentos e não apresentar outros sinais de 

hiperprolactinemia.  

c) Dosagem de TSH é importante, pois até 20% dos casos de hipotireoidismo primário 

podem cursar com hiperprolactinemia.  

d) Prolactinoma é uma possibilidade diagnóstica que não deve ser considerada. 
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