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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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3 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

Em relação ao impacto da obesidade na 
fertilidade, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Homens obesos costumam apresentar 
testosterona total reduzida, testosterona livre 
elevada, inibina B elevada e relação FSH/LH 
reduzida. 

(B) A cirurgia bariátrica está relacionada com a 
melhora dos níveis de LH, FSH, SHBG, 
testosterona, hormônio antimülleriano e GnRH. 

(C) As mulheres com IMC superior a 25 kg/m2 
apresentam ovócitos maiores e menos 
propensos a completarem o seu desenvolvimento 
após a fertilização. 

(D) A insulina age aumentando a sensibilidade 
hipofisária ao GnRH, estimulando de forma 
indireta a esteroidogênese ovariana. 

(E) 60% das infertilidades ovulatórias podem ser 

atribuídas ao excesso de peso. 

 

12 

Uma mulher de 58 anos, hipertensa e com 
insuficiência cardíaca classe funcional NYHA III, 
realizou exames de rotina que mostraram glicemia 
145mg/dL, HbA1c 8,0%, creatinina 2,3 mg/dL e 
TFG (CKD-EPI) 27,3 mL/min. Como não sabia que 
era diabética, optou-se por repetir glicemia de 
jejum, que resultou em 138 mg/dL. Qual, dentre as 
seguintes alternativas, seria a melhor para essa 
paciente? 

 

(A) Pioglitazona. 

(B) Linagliptina. 

(C) Dapagliflozina. 

(D) Empagliflozina. 

(E) Canagliflozina. 

 

13 

Considerando as deficiências enzimáticas 
envolvidas na hiperplasia adrenal congênita, 
relacione as colunas e assinale a alternativa com 
a sequência correta. 

 

1. 3β-HSD tipo II. 

2. StAR. 

3. 11β-hidroxilase. 

4. 21α-hidroxilase. 

5. 17α-hidroxilase. 

6. POR (p450 oxidorredutase). 

 

(   ) Ausência completa de esteroides adrenais e 
hiperplasia lipoídica por acúmulo de 
colesterol nas células adrenais. 

(   ) Excesso de mineralocorticoides com 
hipertensão grave e hipocalemia e DDS 
associado pela ausência de produção de 
andrógenos adrenais. 

(   ) Aumento na 17OH progesterona e clínica 
dependente do grau de mutação enzimática, 
podendo apresentar deficiência de 
mineralocorticoides e de cortisol, bem como 
hiperandrogenismo em diferentes graus. 

(   ) Faz parte das deficiências na HSRC com 
hipertensão. Essa última é secundária a 
aumento do 11-deoxicortisol e da DOC,  
sendo que ambos possuem efeito 
mineralocorticoide. 

(   ) É bastante rara. Não há produção de 
mineralocorticoides, cortisol e testosterona. 
Ocorre acúmulo do DHEA, um andrógeno 
fraco e incapaz de virilizar a genitália 
masculina de forma adequada. 

(   ) Pode provocar ambiguidade genital em 
ambos os sexos cromossômicos e tem um 
perfil hormonal misto da deficiência de 21α-
hidroxilase e de 17α-hidroxilase. 

 

(A) 2 – 6 – 4 – 3 – 1 – 5. 

(B) 2 – 5 – 4 – 1 – 3 – 6. 

(C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1 – 6. 

(D) 3 – 1 – 2 – 6 – 5 – 4. 

(E) 4 – 1 – 2 – 6 – 5 – 3. 
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14 

No ambulatório de obesidade, foram atendidos 
quatro pacientes que retornaram após a 
prescrição de tratamento farmacológico. O 
primeiro paciente apresentou deficiência de 
vitaminas D e A, constatada nos exames que 
trouxe. O segundo, portador de fibrilação atrial, 
referiu que a medicação foi suspensa pelo 
cardiologista, pois houve aumento do tempo de 
coagulação (ele usava previamente varfarina). O 
terceiro paciente queixou-se de diarreia. O quarto 
relata que teve dor importante no olho esquerdo, 
e que o seu oftalmologista fez o diagnóstico de 
glaucoma agudo e também suspendeu a 
medicação. Considerando os casos apresentados, 
assinale a alternativa que apresenta os 
medicamentos que poderiam ter causado, 
respectivamente, os efeitos colaterais descritos. 

 

(A) Orlistate, Orlistate, Liraglutida e Sibutramina. 

(B) Orlistate, Lorcaserina, Liraglutida e Sibutramina. 

(C) Lisdexanfetamina, Liraglutida, Orlistate e 
Sibutramina. 

(D) Orlistate, Lisdexanfetamina, Orlistate e 

topiramato. 

(E) Liraglutida, Orlistate, Liraglutida e Liraglutida. 

 

15 

Paciente do sexo feminino comparece ao 
ambulatório para acompanhamento. Ela tem 64 
anos, com estado funcional e cognitivo mantidos, 
está em uso de carvedilol 12,5mg 12/12 horas, 
losartan 25mg/dia, ácido acetilsalicílico 
100mg/dia, clopidogrel 75mg/dia, rosuvastatina 
20mg/dia e metformina XR 2g/dia devido a 
histórico de hipertensão, Diabetes Mellitus e 
doença arterial coronariana com infarto do 
miocárdio há 2 anos. Ao exame, PA= 
124/70mmHg, FC= 62bpm, FR= 16rpm, SpO2= 96% 
(ar ambiente); bulhas cardíacas rítmicas 
normofonéticas com sopro sistólico em foco 
aórtico ++/6 e aórtico acessório, murmúrio 
vesicular presente simétrico bilateralmente sem 
ruídos adventícios, abdome inocente, membros 
inferiores sem edema. Exames laboratoriais: 
Creatinina= 1,1mg/dL Valor de referência – VR: 
0,5-1,2), CKD-EPI= 53ml/min, potássio= 4,6mEq/L, 
Glicemia de jejum= 135mg/dL, hemoglobina 
glicada (HbA1c)= 7,5%, Microalbuminúria= 
320mg/g creatinina, Colesterol total= 170mg/dL, 
HDL-c= 48mg/dL, LDL-c= 91,6mg/dL, 
triglicerídeos= 152mg/dL. Considerando as 
informações apresentadas, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 

I. A pressão arterial está na meta recomendada 
e a meta de HbA1c é menor de 7,0%. 

II. A meta do LDL-c é 70mg/dL e do colesterol 
não HDL é 100mg/dL. 

III. Associar ezetimiba nesse momento para 
atingir a meta de LDL-c não é uma boa opção 
terapêutica. 

IV. Deve-se aumentar a dose de losartan para 
reduzir a microalbuminúria e o risco de 
disfunção renal. 

V. Devido ao elevado risco cardiovascular e 
para reduzir o risco de disfunção renal, há 
indicação da prescrição de inibidores de 
SGLT-2. 

 

(A) I, II, III, IV e V. 

(B) Apenas I, II, III e V. 

(C) Apenas I, IV e V. 

(D) Apenas I, III, e V. 

(E) Apenas II, IV e V. 
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Paciente feminina de 28 anos, história prévia de 
acromegalia, já submetida a duas cirurgias. 
Atualmente, usa lanreotida, com bom controle da 
patologia. Em consulta, ela relata o desejo de 
engravidar. Sobre esse caso, assinale a 
alternativa que apresenta a conduta correta.  

 

(A) Manter a medicação e acompanhar o 
crescimento tumoral por ressonância da hipófise. 

(B) Manter a medicação e acompanhar o 
crescimento tumoral pela dosagem de GH e IGF-
1. 

(C) Suspender a medicação dois meses antes de a 
paciente engravidar e acompanhar o tumor pela 
dosagem de GH e IGF-1. 

(D) Suspender a medicação dois meses antes de a 

paciente engravidar e acompanhar o tumor pela 
campimetria. 

(E) Substituir a medicação por octreotide de longa 
duração dois meses antes de a paciente 
engravidar. O controle deverá ser feito por 
campimetria. 

 

17 

Mulher de 35 anos de idade com história de 
carcinoma medular de tireoide operado na 
infância foi orientada na gestação a fazer o 
rastreamento de neoplasia endócrina múltipla em 
seu filho. Comparece ao consultório do 
endocrinologista com os exames evidenciando a 
presença de mutação do proto-oncogene RET no 
códon 620. Assinale a alternativa que apresenta 
em qual categoria de risco de CMT familiar essa 
paciente se enquadra, a conduta adequada quanto 
a esse risco e a conduta para avaliação de 
hiperparatireoidismo primário (HPTP). 

 

(A) Nível 1 - risco intermediário; recomenda-se 
tireoidectomia antes dos 10 anos de idade; não 
se recomenda rastreio de rotina para 
hiperparatireoidismo. 

(B) Nível 2 - risco alto; recomenda-se tireoidectomia 
total com remoção da cápsula posterior antes 
dos 5 anos de idade; não se recomenda de rotina 
o rastreamento de HPTP. 

(C) Nível 3 - risco mais elevado; recomenda-se 

tireoidectomia total com linfadenectomia de 
compartimento central nos primeiros 6 meses de 
idade; não se recomenda de rotina o 
rastreamento de HPTP. 

(D) Nível 2 - risco alto; recomenda-se tireoidectomia 

total com remoção da cápsula posterior antes 
dos 5 anos de idade; recomenda-se avaliação de 
Cálcio e PTH a cada 2 ou 3 anos ou em intervalo 
menor se houver caso familiar, iniciando-se essa 
avaliação com 11 anos de idade. 

(E) Nível 4 - risco alto; recomenda-se tireoidectomia 

total com remoção da cápsula posterior assim 
que possível; recomenda-se avaliação de Cálcio 
e PTH a cada 6 meses ou a cada ano, iniciando-
se essa avaliação com 8 anos de idade. 
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Sobre os distúrbios do PTH, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) Mulher de 56 anos foi submetida à 
paratireoidectomia por hiperparatireoidismo 
primário. Apresentava tumor marrom em 
mandíbula e nefrolitíase. No segundo dia pós-
operatório, apresentou parestesia perioral e 
fraqueza muscular. Os exames mostraram 
cálcio 6,8mg/dL (VR 8,5-10,2), Fósforo 1,9 
mg/dL (VR 2,5-4,5) e Mg 1,5mg/dL (VR 1,5-
2,5mg/dL), 25-OH-D 28ng/mL (VR>30). A 
hipótese mais provável é de hipocalcemia por 
fome óssea.  

(   ) A dosagem de PTH durante cirurgia de 
tireoidectomia é útil no sentido de ajudar a 
identificar os pacientes com maior risco de 
hipocalcemia no pós-operatório. Um PTH 
dosado 20 minutos após a cirurgia > 15pg/mL 
indica baixo risco de hipocalcemia, não 
sendo necessária monitorização intensa da 
calcemia.  

(   ) Os níveis de PTH tendem a ser menores nos 
pacientes de raça negra, maiores com o 
avançar da idade e com maiores índices de 
massa corpórea. Além disso, não sofrem 
influência com uso de suplementos de 
biotina. 

(   ) O sinal de Chvostek se caracteriza por 
contração da musculatura facial ipsilateral à 
percussão do zigoma enquanto o sinal de 
Trousseau, mais sensível e menos específico 
que o primeiro, caracteriza-se por espasmo 
carpal quando se mantém a pressão do 
manguito pelo menos 10 mmHg acima da 
pressão arterial sistólica por 5 minutos. 
Ambos sugerem hipocalcemia. 

(   ) A principal causa de hipoparatireoidismo é 
pós-cirúrgica, ocasionada pelo acometimento 
das paratireoides durante tireoidectomia ou 
paratireoidectomia total. Em adultos, quando 
não se identifica história de cirurgia ou 
irradiação cervical, deve-se pensar nas 
doenças hereditárias, como etiologia do 
hipoparatireoidismo.  

 

(A) V – V – F – F – F. 

(B) V – F – V – F – F. 

(C) V – V – F – F – V. 

(D) F – V – F – F – V. 

(E) F – V – V – V – V. 

 

19 

Sobre as síndromes hiperandrogênicas, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). 

 

I. O diagnóstico da principal forma de 
hiperplasia adrenal congênita é feito usando-
se estímulo com ACTH sintético para 
dosagem de 17-oh-progesterona quando seus 
níveis basais estão entre 200 e 1000 ng/dL. 

II. O início de hirsutismo no período peripuberal, 
com progressão lenta, sem virilização 
associada, com níveis de testosterona 
normais e ultrassonografia transvaginal sem 
ovários policísticos é suficiente para fechar o 
diagnóstico de hirsutismo idiopático. 

III. Para a quantificação visual do hirsutismo, 
utiliza-se a escala de Ferriman-Gallwey 
modificada, que consiste na avaliação de 
áreas específicas do corpo feminino (mento, 
abdome superior e membros inferiores). Em 
geral, sugere-se um ponto de corte de 9 ou 
mais para se diagnosticar hirsutismo em 
mulheres brancas e negras. 

IV. Embora na hiperplasia adrenal congênita por 
deficiência de 21-alfa-hidroxilase o defeito na 
biossíntese de aldosterona seja clinicamente 
aparente apenas na forma perdedora de sal, a 
deficiência de aldosterona subclínica pode 
estar presente nas demais formas de HAC por 
deficiência de 21-alfa-hidroxilase. Isso pode 
ser avaliado pela relação 
aldosterona/atividade de renina plasmática. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I, II e III. 

(C) Apenas II, III e IV. 

(D) Apenas I e IV. 

(E) Apenas I, II e IV.  
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Sobre o HIV e a função adrenal, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) O principal agente etiológico de insuficiência 
adrenal (IA) de causa infecciosa é o 
citomegalovírus. 

(   ) Caso o valor do cortisol sérico matinal de um 
paciente com HIV seja de 3 ug/dL, está 
confirmado o diagnóstico de IA. 

(   ) A hiperpotassemia persistente em um 
paciente com IA deve alertar para a 
possibilidade de déficit de 
mineralocorticoide. 

(   ) A rifampicina, usada no tratamento de 
tuberculose, pode desencadear IA, pois inibe 
a esteroidogênese adrenal. 

 

(A) V – V – V – F. 

(B) F – V – F – V. 

(C) V – V – F – V. 

(D) V – F – V – V. 

(E) F – V – V – V. 

 

21 

Um jovem de 29 anos procura atendimento 
médico com poliúria e polidipsia, acordando à 
noite 5 vezes para urinar, com início há 6 meses e 
piora progressiva. Na história pregressa, revela 
tratamento de Depressão há 3 anos e de 
Tuberculose há 10 anos. Apresenta-se hidratado, 
acianótico e anictérico. Peso: 60 kg. Altura: 1,66 
m. PA: 110x60 mmHg. FC: 94 bpm. Exame físico 
sem anormalidades. Os exames mostram: Na 140 
mEq/L; 4 mEq/L; glicemia: 90 mg/dL; Ureia: 55 
mg/dL; Creatinina: 1,3 mg/dL; Hemograma normal, 
EAS com densidade 1004; débito urinário de 4,5 L 
em 24h. Sobre o caso, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Se o teste de restrição hídrica nesse paciente 
evidenciar osmolaridade urinária após restrição 
hídrica < 300 mOsm/kg e > 750 após o DDAVP, 
o diagnóstico a ser pensado é de Diabetes 
Insipidus (DI) nefrogênico parcial. 

(B) O diagnóstico mais provável é o de Polidipsia 
primária, pois o paciente tem histórico de doença 
psiquiátrica e a natremia está normal. Além 
disso, o débito urinário é inferior a 50mL/kg. 

(C) A nictúria, a densidade urinária < 1005 e a 
diurese > 40mL/kg sugerem o diagnóstico de 
Diabetes Insipidus. Se o teste de restrição hídrica 
revelar osmolaridade urinária após a restrição 
hídrica de 750 mOsm/Kg, o diagnóstico é de DI 
central completo. 

(D) A osmolaridade plasmática calculada do paciente 
é de 303 mOsm/kg, sendo necessária a 
realização do teste de restrição hídrica. 

(E) A dosagem de hemoglobina glicada deveria ter 
sido solicitada para avaliar diagnóstico de 
Diabetes Mellitus descompensada.  
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Homem de 29 anos, com diagnóstico de Diabetes 
Mellitus tipo 1 desde os 6 anos, vem à consulta e 
relata importante plenitude gástrica. O sintoma 
apareceu há cerca de 8 meses e há cerca de 3 
meses começou a apresentar também êmese pós-
prandial. Após os vômitos, ele relata que 
apresenta hipoglicemia. Considerando o 
diagnóstico clínico descrito, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) A retenção de líquidos na gastroparesia diabética 
ocorre em uma fase mais tardia. 

(B) A investigação deve ser ativa, pois 
frequentemente a gastroparesia diabética 
aparece em pacientes sem neuropatias prévias. 

(C) Devido ao tônus vagal diminuído, a gastrina 

encontra-se elevada, causando o retardo do 
esvaziamento gástrico. 

(D) Na gastroparesia diabética, há fraca correlação 
dos sintomas com o esvaziamento gástrico. 

(E) O tratamento da gastroparesia inclui o uso de 

fármacos procinéticos, sendo a domperidona 
mais bem tolerada. 

 

23 

Os novos sistemas de monitorização glicêmica 
vêm quebrando os paradigmas de como é tratado 
o diabetes. Sobre esse assunto, é correto afirmar 
que 

 

(A) é necessário ter no mínimo 50% dos dados 

coletados para a correta leitura e interpretação 
da monitorização glicêmica intersticial. 

(B) o sistema de glicemia intersticial deve ser evitado 
em pacientes com Diabetes Mellitus gestacional 
e em crianças muito novas. 

(C) o tempo no alvo conta um pouco mais de 
variabilidade glicêmica, um tempo no alvo de 70-
180 mg/dl por 60% do tempo mostra que o 
paciente manteve bom controle glicêmico, sendo 
esse valor compatível com HbA1c de 7%. 

(D) uma variabilidade glicêmica medida pelo sensor 
< 45% confere maior estabilidade glicêmica e 
melhor controle do DM. 

(E) nos períodos de grande variabilidade glicêmica 
(variações positivas ou negativas maiores que 2 
mg/dl por minuto), é necessário checar os 
valores com glicemia capilar. 

 

24 

Referente às diversas formas de Hiperplasia 
Adrenal Congênita, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A forma mais comum de HAC é a decorrente da 
deficiência de 21-alfa-hidroxilase. Na forma 
clássica, o excesso de androgênios leva à 
virilização de genitálias interna e externa nas 
meninas e alteração das estruturas derivadas 
dos ductos de Wolf nos meninos. 

(B) A enzima 3-beta-hidroxiesteroide-desidrogenase 
atua nas 3 camadas do córtex adrenal. Sua 
deficiência impede a formação de progesterona, 
com aumento da produção de DHEA e 
androstenediona. É causa de genitália ambígua 
em ambos os sexos. 

(C) A deficiência de 17-alfa-hidroxilase cursa com 

quadro de pseudo-hermafroditismo feminino. 

(D) Uma das mutações mais frequentes da 
deficiência de 11-beta-hidroxilase no Brasil é a 
Q356X (nonsense). O tratamento dessa forma de 
hiperplasia adrenal congênita requer sempre o 
uso de anti-hipertensivos associado à reposição 
de glicocorticoides. 

(E) A deficiência de enzima 3-beta-hidroxiesteroide-

desidrogenase cursa com alteração das 
estruturas derivadas dos ductos de Wolf nos 
meninos e pseudo-hermafroditismo masculino. 
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Em relação às dislipidemias secundárias, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). 

 

I. Os pacientes com dislipidemia secundária 
estão predispostos às mesmas complicações 
da dislipidemia primária, à exceção da 
xantomatose. 

II. O tratamento dos pacientes HIV positivo com 
triglicerídeos < 500mg/dL deve priorizar o 
controle do LDL, utilizando-se das estatinas 
para isso. Deve-se dar preferência para os 
compostos não metabolizados pela CYP3A4. 
A Sinvastatina deve ser evitada nesses 
pacientes. 

III. Os pacientes HIV sem tratamento cursam 
com níveis reduzidos de colesterol total, LDL, 
HDL e aumento dos triglicerídeos. Uma das 
explicações para os baixos níveis de HDL se 
relaciona à proteína Nef do HIV, capaz de 
inibir o ATP-binding cassette transporter-A1 
(ABCA-1). 

IV. Dentre as causas secundárias de 
hipertrigliceridemia, pode-se citar a síndrome 
nefrótica, a doença renal crônica, a dieta rica 
em carboidratos, mas não a gestação, em que 
ocorre um aumento de LDL apenas. 

 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas III. 

(C) Apenas II, III e IV. 

(D) Apenas II e III. 

(E) Apenas I e IV. 

 

26 

Paciente do sexo feminino, 30 anos, queixa-se de 
escurecimento da pele, astenia e dores 
abdominais. Como antecedente pessoal, 
apresenta hipotireoidismo diagnosticado aos 20 
anos (com uso correto e regular da levotiroxina) 
de antecedente familiar: irmã com diabetes tipo 1. 
Sobre esse caso, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Como a paciente tem diagnóstico de 
hipotireoidismo, a hipótese diagnóstica mais 
provável é uso inadequado de levotiroxina e 
hipotireoidismo descontrolado. 

(B) Como a paciente tem presença de 
autoimunidade da tireoide e irmã com diabetes 
tipo 1, deve-se questionar a presença de doença 
de Addison. O screening é feito pela dosagem de 
cortisol após 1 mg de dexametasona overnight. 

(C) Como a paciente tem presença de 
autoimunidade da tireoide e irmã com diabetes 
tipo 1, deve-se questionar a presença de doença 
de Addison. O screening é feito pela dosagem de 
cortisol basal e ACTH. 

(D) Como a paciente tem o diagnóstico de doença 
autoimune da tireoide, se confirmada a presença 
de doença de Addison, faz-se o diagnóstico de 
Neoplasia Endócrina do tipo 2, de origem 
autossômica recessiva. 

(E) Como a paciente tem o diagnóstico de doença 
autoimune da tireoide, se confirmada a presença 
de doença de Addison, faz-se o diagnóstico de 
síndrome poliglandular do tipo 2, de origem 
autossômica recessiva. 

 

27 

Paciente de 66 anos comparece ao ambulatório de 
Endocrinologia para seguimento do diabetes. Está 
usando linagliptina 5 mg e metformina 2000 
mg/dia. Apresenta os seguintes exames: glicemia 
de jejum = 184 mg/dl; HbA1c = 7.5%; LDL 
Colesterol = 70 mg/dl; Creatinina = 2,2 mg/dl; 
TFGe (CKD-EPI) = 28,4 mL/min/1,73m2, relação 
urinária albumina/creatinina = 310 mg/g (em três 
amostras). Assinale a alternativa que apresenta o 
estágio da Doença Renal Crônica desse paciente. 

 

(A) G3aA4. 

(B) G4A2. 

(C) G4A3. 

(D) G3bA2. 

(E) G4A4. 
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Em relação à tireoidite aguda, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) É mais comum em crianças com malformação 
em cisto tireoglosso e persistência do seio 
piriforme, sendo mais comum à direita do que à 
esquerda. 

(B) Trata-se de uma doença rara, mais comum em 
adultos, com imunossupressão, sendo 70% de 
etiologia bacteriana e 15% de etiologia fúngica. 

(C) Frequentemente a tireoidite aguda cursa com 3 

fases: tireotoxicose, hipotireoidismo e 
eutireoidismo. 

(D) Na cintilografia, mostra-se tireoide com 
hipercaptação. 

(E) São características comuns a dor cervical intensa 

e o relato de infecção de via aérea superior 
recente. 

 

29 

Paciente masculino, 23 anos, chega ao pronto 
atendimento com história de tremores, sudorese, 
confusão mental e lipotimia. Os sinais são 
relatados pelos familiares que o acompanharam. 
Não há relato de qualquer patologia prévia. A mãe 
refere que ele provavelmente ficou mais de 12 
horas sem se alimentar. A glicemia do paciente 
era de 58 mg/dl e houve melhora clínica com 
reposição de glicose intravenosa. Sobre o caso 
apresentado, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A hipoglicemia é relativamente comum em 
pacientes hígidos, quando em situações de jejum 
prolongado. 

(B) Sintomas compatíveis, glicemia baixa confirmada 
e melhora após oferta de glicose formam a 
Tríade de Whipple. 

(C) A via oral deve ser utilizada no tratamento da 
hipoglicemia, exceto quando há rebaixamento de 
nível de consciência. 

(D) Convulsão, tonturas, fraqueza, sonolência e até 

mesmo coma são possíveis complicações da 
hipoglicemia. 

(E) Hipoglicemia, que exige ajuda de terceiros, é 
classificada como sendo de Nível 3. 

 

30 

Em relação à síndrome poliglandular do tipo 1, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 

I. Para se fazer o diagnóstico de SPA tipo 1, é 
obrigatório fazer a confirmação genética da 
alteração do gene AIRE. 

II. É comum a apresentação clínica iniciar-se na 
infância com aparecimento de candidíase 
mucocutânea, hipoparatireoidismo e 
insuficiência adrenal. 

III. Não existe predileção por sexo na SPA             
tipo 1. 

IV. Além de candidíase mucutânea, 
hipoparatireoidismo e insuficiência adrenal, o 
paciente pode apresentar ooforite autoimune, 
hipogonadismo hipergonadotrófico ou DM1. 

 

(A) Apenas III e IV. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas II e III. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) Apenas II, III e IV. 
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A individualização do tratamento do diabetes 
pode ser executada por programas educacionais 
de autocuidado em grupos ou de forma individual, 
abordando alguns atributos pessoais. Assinale a 
alternativa que apresenta esses atributos 
pessoais. 

 

(A) Estado de saúde: atitudes, crenças, experiências 
e desejo de participar de programas de educação 
em diabetes; estado psicossocial; alfabetização e 
estilo de aprendizagem; questões culturais e de 
vida útil; meta terapêutica individualizada e 
outros objetivos; habilidades de autocuidado e 
acesso a recursos. 

(B) Estado de saúde: atitudes, crenças, falta de 
experiência e desejo de participar de programas 
de educação em diabetes; estado psicossocial; 
questões culturais e de vida útil; meta terapêutica 
individualizada e outros objetivos; habilidades de 
autocuidado e acesso a recursos. 

(C) Estado de saúde: atitudes, crenças, falta de 
experiência e desejo de participar de programas 
de educação em diabetes; estado psicossocial; 
alfabetização e estilo de aprendizagem; meta 
terapêutica individualizada e outros objetivos; 
habilidades de autocuidado e acesso a recursos. 

(D) Estado de saúde: atitudes, crenças, experiência 

e desejo de participar de programas de educação 
em diabetes; estado psicossocial; alfabetização e 
estilo de aprendizagem, não considerando as 
questões culturais e de vida útil; habilidades de 
autocuidado e acesso a recursos. 

(E) Estado de saúde: atitudes, crenças, experiências 

e desejo de participar de programas de educação 
em diabetes; estado psicossocial; alfabetização e 
estilo de aprendizagem, não considerando as 
questões culturais e de vida útil. 

 

32 

Paciente de 39 anos, sem relato de comorbidades, 
vem à consulta com queixa de amenorreia, com 
última menstruação há 8 meses. Ela se queixa de 
pele oleosa e de perda de cabelo. Ao exame físico, 
os sinais vitais estão estáveis. Nota-se acne na 
face e dorso. A paciente nega uso de medicações.  
Foram pedidos exames e, após avaliar os 
resultados, a paciente foi diagnosticada com 
Amenorreia Hipotalâmica Funcional, pois seus 
exames evidenciaram os seguintes valores:  

 

(A) LH maior que 20 IU/L; FSH maior que 15 IU/L; 

estradiol maior que 50 pg/mL; progesterona alta; 
prolactina normal; DHEA-S normal; testosterona 
normal. 

(B) LH maior que 15 IU/L; FSH maior que 15 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina normal; DHEA-S 
normal; testosterona baixa. 

(C) LH menor que 15 IU/L; FSH menor que 10 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina alta; DHEA-S 
normal; testosterona alta. 

(D) LH menor que 10 IU/L; FSH menor que 10 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina elevada; DHEA-S 
alta; testosterona normal. 

(E) LH menor que 10 IU/L; FSH menor que 10 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina normal; DHEA-S 
normal; testosterona normal. 

 

33 

Sobre a estrutura e o metabolismo das 
lipoproteínas, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O HDL (high density lipoprotein) contém em sua 

camada externa as apoproteínas AI e AII 
enquanto o VLDL (very low density lipoprotein) 
exibe as apoproteínas CI, CII, CIII, E e B48. 

(B) Na interação entre os Quilomícrons (QM) e HDL, 
os QM adquirem a apo-CIII e sofrem a ação da 
lipoproteína hepática. Os remanescentes desse 
processo, agora ricos em colesterol, são 
removidos pelo fígado. 

(C) A enzima CETP (cholesteryl ester transfer 
protein) transfere triglicerídeos do HDL para LDL, 
IDL e VLDL. 

(D) A lipoproteína (a) tem estrutura semelhante à do 
LDL (diferencia-se pela presença de apob48 no 
LDL). Assemelha-se também ao plasminogênio e 
pode ser considerada um fator de risco 
cardiovascular independente. Essa lipoproteína 
sofre bastante influência ambiental. 

(E) A deficiência da LCAT cursa com níveis 
reduzidos de HDL e aumento dos níveis de LDL. 
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Paciente diabético há mais de 20 anos retorna ao 
ambulatório de Endocrinologia para mostrar 
resultados de seu Mapeamento de Retina anual. 
No laudo, o oftalmologista relata: “Presença de 
dilatações venosas em um quadrante”. 
Considerando a informação do laudo, é correto 
afirmar que o paciente apresenta 

 

(A) retinopatia diabética proliferativa. 

(B) retinopatia diabética não proliferativa severa. 

(C) retinopatia diabética não proliferativa leve. 

(D) retinopatia diabética não proliferativa muito 

severa. 

(E) retinopatia diabética não proliferativa moderada. 

 

35 

Maria, 42 anos, apresenta histórico de obesidade 
grau III, diabetes mellitus, hipertensão e 
dislipidemia. Após cumpridos todos os 
protocolos, a paciente foi submetida à cirurgia 
bariátrica, com perda de peso satisfatória. Um ano 
após a cirurgia, a paciente vem para avaliação, 
com manutenção de perda de peso, porém com 
queixa de hipoglicemia. Refere que medidas de 
mudança de hábito não resolveram 
completamente o problema. Dentre as seguintes 
alternativas, qual apresenta duas medicações 
indicadas para esse caso? 

 

(A) Acarbose e Losartana. 

(B) Sitagliptina e Verapamil. 

(C) Liraglutida e Octreotide. 

(D) Metformina e Hidrocloritiazida. 

(E) Propranolol e Vildagliptina. 
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Sobre os inibidores da enzima aromatase no 
tratamento da baixa estatura, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Estão indicados em meninas com estatura 
relativamente baixa no início da puberdade e 
com idade óssea avançada. 

(B) Aumentam o nível de testosterona, que é o 

principal hormônio que age na maturação 
epifisária. 

(C) Seu uso é liberado para tratamento da baixa 
estatura somente em meninos. 

(D) A partir de seu uso, tem sido descrita a 

ocorrência de deformidades da coluna vertebral 
durante o tratamento. 

(E) Seu uso é liberado para tratamento da baixa 
estatura somente em meninas. 
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Sobre as síndromes genéticas relacionadas à 
resistência à insulina, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) A síndrome de Dunnigan é um tipo de 
lipodistrofia parcial congênita. Há redução de 
deposição de gordura subcutânea e consequente 
aumento de gordura visceral, levando ao quadro 
de resistência à insulina.  

(B) A Síndrome de Berardinelli-Seip é uma forma 
rara de lipodistrofia congênita, generalizada, de 
herança autossômica recessiva. As mutações 
dos genes AGPAT2 e BSCL2 são responsáveis 
por 95% dos casos reportados. 

(C) A síndrome de Dunnigan é uma doença 
autossômica recessiva rara. Em sua forma 
clássica, é resultante de uma mutação missense 
heterozigótica no gene LMNA, que codifica a 
proteína nuclear denominada lâmina tipo A/C. 

(D) A Síndrome de Berardinelli-Seip é caracterizada 
por ausência generalizada de tecido subcutâneo, 
com grave resistência à insulina e alterações do 
metabolismo glicêmico e lipídico. Manifesta-se 
com hipertrigliceridemia, esteatose hepática, 
hiperglicemia, diabetes mellitus e complicações 
microvasculares. 

(E) A Síndrome de Rabson Mendenhall é um 

distúrbio autossômico recessivo raro devido a 
mutações presentes no gene do receptor de 
insulina (INSR). Já foram identificadadas mais de 
70 variantes patogênicas causadoras, podendo 
debilitar a síntese dos receptores, prejudicar o 
transporte de receptores para a membrana 
celular, diminuir a afinidade do receptor à 
insulina, reduzir a atividade da tirosinaquinase do 
domínio intracelular do receptor e acelerar a 
degradação do receptor. 

 

38 

Em relação à insulina degludeca, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Em comparação à insulina glargina, a maioria 
dos estudos demonstra uma menor taxa de 
hipoglicemia noturna. 

(B) Sua estrutura é semelhante à da insulina 
humana, com exceção de uma cadeia beta 
modificada, com eliminação da treonina na 
posição 30 e adição de um diácido graxo com 16 
carbonos à lisina na posição B29. 

(C) Forma multi-hexâmeros solúveis no local da 
aplicação, dos quais monômeros são lentamente 
separados e liberados na circulação. 

(D) Seu longo tempo de ação (> 40 horas) permite 
maior flexibilidade no horário de aplicação. 

(E) Assim como outras insulinas, após iniciado o uso, 
deve ser utilizada em até 28 dias. 
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Referente às neoplasias endócrinas múltiplas, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 

I. As neoplasias endócrinas múltiplas (NEM) 
são transmitidas por um padrão de herança 
autossômico dominante e têm expressividade 
variável com a idade. 

II. A NEM-1 é transmitida por herança 
autossômica dominante de alta penetrância. 
O gene responsável por ela está localizado no 
cromossoma 11 (11q13). O gene NEM-1 
contém 10 exons e codifica uma proteína 
chamada Menin. Cerca de 10% dos pacientes 
pode ter uma forma esporádica da doença. 

III. Existe uma correlação genótipo-fenótipo na 
NEM-1. 

IV. Há uma mutação germinativa (nonsense) no 
gene CDKN2A (cyclin-dependent kinase 
inhibitor 2A) em uma família com fenótipo 
semelhante à NEM-1. Essa mutação foi 
descrita em uma pessoa com 
hiperparatireoidismo primário, tumor 
carcinoide e adenoma hipofisário, o que foi 
denominado NEM-4 ou NEM-X. 

 

(A) Apenas I e III. 

(B) Apenas II e IV. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas I, II e IV. 
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Assinale a alternativa que apresenta o mecanismo 
mais provável pelo qual a hiperprolactinemia 
causa amenorreia. 

 

(A) Inibição direta ao FSH. 

(B) Estímulo à POMC. 

(C) Estímulo à Inibina A. 

(D) Ação direta inibindo o GnRH. 

(E) Inibição da kisspeptina. 
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Em relação ao Raquitismo e à Osteomalácia, 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) Raquitismo e Osteomalácia são doenças 
metabólicas em que há comprometimento da 
mineralização óssea, sendo o Raquitismo 
decorrente de acometimento da placa epifisária e 
a Osteomalácia dos ossos cortical e trabecular. 
Essas doenças podem estar relacionadas a 
causas genéticas referentes à deficiência de 
vitamina D, como o Raquitismo dependente da 
vitamina D tipo II, em que ocorrem mutações no 
gene do receptor da vitamina D (12q13) com 
herança autossômica dominante. 

(B) Em todos os tipos de Raquitismo e 
Osteomalácia, os pacientes podem apresentar 
fronte olímpica, retardamento da erupção dos 
dentes, craniotabes, hipoplasia de esmalte 
dentário, rosário raquítico, convulsões por 
hipocalcemia, alopécia total e sinais de 
Chvosteke Trousseau. 

(C) Independentemente dos tipos de Raquitismo e 

Osteomalácia, encontram-se níveis sanguíneos 
aumentados de Fosfatase Alcalina e 
Osteocalcina e reabsorção urinária tubular de 
Fosfato aumentada. 

(D) No tipo de Raquitismo dependente de vitamina D 

do tipo II, a 1,25(OH)2D3 está aumentada, ao 
passo que pode estar normal no dependente de 
vitamina D do tipo I e no carencial. 

(E) Nos Raquitismos tipos hipofosfatêmico e 
Oncogênico, o PTH está normal; nos tipos 
dependentes de vitamina D e carencial, o PTH 
está aumentado. Já a calciúria pode estar normal 
no tipo hipofosfatêmico, mas estará diminuída 
nos demais tipos. 
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Assinale a alternativa que apresenta apenas os 
medicamentos que acarretam predominantemente 
hipercolesterolemia. 

 

(A) Terapia estrogênica, tiazídicos em altas doses e 

inibidores de protease. 

(B) Isotretiniona, betabloqueadores e mitotano. 

(C) Ciclosporina, tiazídicos em altas doses e 
progestágenos. 

(D) Inibidores de protease, tamoxifeno e 

progestágenos. 

(E) Tamoxifeno, ciclosporina e mitotano. 
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Sobre a Neoplasia Endócrina Múltipla (NEM) tipo 
2, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Mutações germinativas nos códons 768 (éxon 
13), 804 (éxon 14) e 891 (éxon 15) estão 
associadas especialmente ao carcinoma medular 
de tireoide familiar. 

(B) O câncer medular de tireoide, na síndrome NEM 
2B, apresenta comportamento agressivo e se 
associa a um fenótipo específico, caracterizado 
pela presença de ganglioneuromatose difusa da 
língua, dos lábios, dos olhos e do trato 
gastrintestinal, muitas vezes reconhecido durante 
a infância (neuromas da mucosa). 

(C) As NEM-2A, NEM-2B e carcinoma medular de 
tireoide estão associadas a mutações ativadoras 
da linhagem germinativa do proto-oncogene 
RET, em mais de 90% dos casos. Mutações 
somáticas desse proto-oncogene também foram 
verificadas em casos esporádicos de carcinoma 
medular de tireoide. 

(D) Mutações do códon 634 (éxon 13) estão 
presentes em 80% dos casos de NEM-2A e se 
associam à maior frequência de feocromocitoma 
e carcinoma medular de tireoide. 

(E) Em geral, a mutação do gene RET na NEM-2B 
refere-se à conversão da metionina em treonina 
do códon 918. 

 

44 

Segundo o DSM V, quais critérios compõem o 
diagnóstico de Transtorno de Compulsão 
Alimentar Periódica? 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 

I. Em episódios de compulsão alimentar 
recorrentes, a compulsão alimentar é 
caracterizada por: comer, em um período 
definido de tempo, uma quantidade de 
comida maior que a média da população e 
sensação de falta de controle sobre a 
ingestão alimentar durante o episódio. 

II. Um episódio de compulsão alimentar é 
caracterizado por: comer mais rapidamente 
que o normal; comer até sentir-se 
desconfortável; comer grandes quantidades 
de comida quando não estiver com fome; 
comer sozinho por sentir-se envergonhado; 
sentir-se mal a respeito de si mesmo e com 
sentimento de culpa. 

III. Os episódios de compulsão alimentar podem 
acontecer 1x por semana por pelo menos 6 
meses. 

IV. Os episódios de compulsão alimentar              
estão associados a comportamentos 
compensatórios. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas I, II e III. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) Apenas I, II e IV. 
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Em relação aos Desreguladores Endócrinos (DE), 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os DEs são absorvidos principalmente por via 
oral, inalatória, percutânea e, em sua maioria, 
ligam-se a receptores citoplasmáticos. 

(B) O bisfenol A (BPA) está presente nos papéis 

térmicos, e os ftalatos nas garrafas PET. 

(C) Concentrações de bisfenol A se correlacionaram 
positivamente com os níveis de insulina-like 3 no 
cordão umbilical de meninos. 

(D) Não há evidências em humanos que permitam 

presumir um risco de anomalia genital masculina 
à exposição aos ftalatos. 

(E) Os mecanismos de ação dos DEs para a redução 
da fertilidade podem incluir alterações na 
espermatogênese e na esteroidogênese nas 
células de Sertoli. 
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A avaliação de fraturas vertebrais (em inglês, 
vertebral fracture assessment [VFA]) possibilita 
analisar a presença de fraturas a partir de uma 
imagem da coluna lateral do paciente realizada 
durante o exame de densitometria óssea. Em 
relação ao exame de VFA, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) É mais barato que a radiografia de coluna lombar 
e torácica. 

(B) Emite mais radiação que a radiografia de coluna 

lombar e torácica. 

(C) Tornou-se o padrão-ouro para identificação de 
fraturas vertebrais. 

(D) Apresenta correlação fraca com a radiografia nas 
fraturas moderadas e graves. 

(E) É indicado para mulheres com mais de 60 anos e 

homens com mais de 70 anos. 

 

47 

Quanto aos testes genéticos para diferenciar a 
doença nodular da tireoide, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Rosetta GX™: avalia 24 miRNAs. 

(B) ThyroSeq V.2®: avalia, entre outras coisas, 

pequenas inserções e deleções. 

(C) Afirma®: avalia a metilação do tecido afetado. 

(D) Thygen X®/ThyraMIR™: combina o painel de 7 

genes e 10 miRNAs. 

(E) ThyroSeq V.2®: nessa versão, permite identificar 
também o Câncer Medular de Tireoide. 

 

48 

O estudo Look AHEAD demonstrou que 
intervenções na vida diária, como dieta 
hipocalórica aliada à prática de atividade física 
não supervisionada, promovem 

 

(A) perda de peso sustentável, diminuição da 

mortalidade cardiovascular e redução da hba1c. 

(B) perda de peso sustentável, diminuição da 
mortalidade cardiovascular e redução do 
número/dose de medicamentos. 

(C) diminuição da mortalidade cardiovascular, 
redução de hba1c e redução do uso de 
medicamentos. 

(D) diminuição da mortalidade cardiovascular, 

redução de hba1c e redução de número/dose de 
medicamentos. 

(E) perda de peso sustentável, redução da hba1c e 
redução do número/dose de medicamentos. 

 

49 

Mulher, 67 anos, apresenta queixas de fraqueza 
muscular proximal de leve intensidade há três 
meses, mas que a tinha feito cair ao subir um 
pequeno degrau e fraturar o punho esquerdo. A 
paciente não se expunha muito ao sol e levava 
uma vida sedentária. Foi tabagista por 10 anos até 
os 35 anos e teve, quase toda sua vida, moderada 
ingestão de cálcio. Pós-menopausada desde os 
49 anos, sem ter feito terapia hormonal. GIII, PIII, 
sem outras queixas. Ao exame clínico, parecia 
hígida, com nódulos de Bouchard nos dedos das 
mãos e hiporreflexia. P = 58,6kg, altura = 162 cm, 
PA (sent) = 145x83, FC = 84. Os exames 
laboratoriais apresentaram: Cálcio iônico = 4,4 
mg%, PTH = 90pg/mL, calcidiol = 14,5ng/mL, 
calciúria de 24h (1.450mL) = 95 mg/24h, creatinina 
sérica = 1,2mg%, C-telopeptídeo (CTX) e fosfatase 
alcalina óssea normais. A densitometria óssea 
mostrou coluna (T score = -2,9) e colo femoral (T 
score = -2,1). 

Qual(is) o(s) diagnóstico(s) dessa paciente? 

 

(A) Osteomalacia e osteoporose. 

(B) Insuficiência de vitamina D, hipercalcemia e 
hiperparatireoidismo primário. 

(C) Deficiência de vitamina D, hiperparatireoidismo 
secundário e osteoporose. 

(D) Osteoporose de coluna de causa idiopática. 

(E) Insuficiência de vitamina D, hiperparatireoidismo 

secundário e osteoporose idiopática. 
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Homem, triatleta, vem ao consultório com queixa 
de palpitação, refere que sua frequência cardíaca 
basal, que era 34 bpm, aumentou para 55 bpm e 
relata uma diminuição importante da performance. 
Queixa-se também de dor cervical anterior 
intensa, com melhora após uso de anti-
inflamatório. Refere previamente função 
tireoidiana normal, com anti-tireoglobulina 
elevada. Mãe e irmãs sem tireoidopatias prévias. 
Na dosagem de TSH <0.02 mUI/L (VR 0.4-4.0 
mUI/L) e T4l 2.2 mUI/l (VR 0.8-1.9 mUI/L), TRAb 
negativo e anti TPO negativo. Duas semanas após 
essa dosagem, o paciente alega melhora dos 
sintomas, mantendo sua frequência cardíaca 
basal de costume e retorna com os seguintes 
exames: TSH 5.0 mUI/L e T4l 1.0 mUI/L. Sobre o 
caso clínico apresentado, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Como o quadro é clássico de tireoidite subaguda, 
não há necessidade de orientação quanto aos 
possíveis tratamentos de doença de Graves. 

(B) Como o paciente apresentou quadro de 

hipertireoidismo, seguido de hipotireoidismo 
subclínico, deve-se iniciar terapia dupla com 
droga antitireoidiana e levotiroxina, uma vez que 
o quadro é classicamente de doença autoimune 
da tireoide. 

(C) Considerando a presença de anti-tireoglobulina, 
deve-se orientar esse paciente quanto aos 
controles dos sintomas e possível hipotireoidismo 
permanente. 

(D) Classicamente, a tireoidite subaguda evolui em 3 

fases: hipertireoidismo, que tem duração de 2-6 
semanas, fase de hipotireoidismo transitório e 
duração variável, e fase de eutireoidismo, sendo 
a fase de recuperação da glândula. 
Frequentemente, esses pacientes evoluem com 
hipotireoidismo. 

(E) Febre e elevação da velocidade de 
hemossedimentação também são frequentes 
nesses casos. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Paciente do sexo feminino de 21 anos de idade, sem comorbidades prévias, chega à emergência com 
quadro de dor abdominal, vômitos, mal-estar e febre de 38 graus, com evolução do quadro há 3 dias. Ao 
exame: paciente corada, desidratada ++/4, acianótica, anictérica, pressão arterial de 90x60 mmHg, 
frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto. Tireoide sem sopros e normopalpável. Exame 
cardiovascular sem particularidades. Exame do aparelho respiratório sem alterações. Abdome: 
peristáltico, flácido, discretamente doloroso à palpação profunda, sem massas, visceromegalias ou sinais 
de irritação peritoneal. Membros inferiores sem alterações. Nos exames laboratoriais, encontra-se: 
glicemia 476 mg/dL; pH=7,20; Bicarbonato 11 mEq/L; Potássio 5,1 mEq/L; Sódio 140 mEq/L; Ureia 60 
mg/dL; Creatinina 1,4 mg/dL; Hemoglobina 12 g/L; Leucometria 14.000 com 6% de bastões. Cetonúria 
presente. Análise de urina com glicosúria 2+.  

O caso descrito se refere à mais importante emergência endocrinológica. Em relação a essa patologia, 
essa patologia, discorra sobre sua definição, apresentação clínica, classificação, causas principais, 
diagnósticos diferenciais, tratamento, critérios de resolução, manejo após resoluções e possíveis 
complicações do tratamento. 
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Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

2 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 
“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 
constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 
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Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

4 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 
enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 
preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

5 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 
(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 
(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 
(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

6 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

7 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 

petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  
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Conhecimentos Específicos 

11 

Homem, triatleta, vem ao consultório com queixa 
de palpitação, refere que sua frequência cardíaca 
basal, que era 34 bpm, aumentou para 55 bpm e 
relata uma diminuição importante da performance. 
Queixa-se também de dor cervical anterior 
intensa, com melhora após uso de anti-
inflamatório. Refere previamente função 
tireoidiana normal, com anti-tireoglobulina 
elevada. Mãe e irmãs sem tireoidopatias prévias. 
Na dosagem de TSH <0.02 mUI/L (VR 0.4-4.0 
mUI/L) e T4l 2.2 mUI/l (VR 0.8-1.9 mUI/L), TRAb 
negativo e anti TPO negativo. Duas semanas após 
essa dosagem, o paciente alega melhora dos 
sintomas, mantendo sua frequência cardíaca 
basal de costume e retorna com os seguintes 
exames: TSH 5.0 mUI/L e T4l 1.0 mUI/L. Sobre o 
caso clínico apresentado, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Como o quadro é clássico de tireoidite subaguda, 
não há necessidade de orientação quanto aos 
possíveis tratamentos de doença de Graves. 

(B) Como o paciente apresentou quadro de 
hipertireoidismo, seguido de hipotireoidismo 
subclínico, deve-se iniciar terapia dupla com 
droga antitireoidiana e levotiroxina, uma vez que 
o quadro é classicamente de doença autoimune 
da tireoide. 

(C) Considerando a presença de anti-tireoglobulina, 

deve-se orientar esse paciente quanto aos 
controles dos sintomas e possível hipotireoidismo 
permanente. 

(D) Classicamente, a tireoidite subaguda evolui em 3 
fases: hipertireoidismo, que tem duração de 2-6 
semanas, fase de hipotireoidismo transitório e 
duração variável, e fase de eutireoidismo, sendo 
a fase de recuperação da glândula. 
Frequentemente, esses pacientes evoluem com 
hipotireoidismo. 

(E) Febre e elevação da velocidade de 

hemossedimentação também são frequentes 
nesses casos. 

 

12 

Em relação ao impacto da obesidade na 
fertilidade, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Homens obesos costumam apresentar 
testosterona total reduzida, testosterona livre 
elevada, inibina B elevada e relação FSH/LH 
reduzida. 

(B) A cirurgia bariátrica está relacionada com a 
melhora dos níveis de LH, FSH, SHBG, 
testosterona, hormônio antimülleriano e GnRH. 

(C) As mulheres com IMC superior a 25 kg/m2 

apresentam ovócitos maiores e menos 
propensos a completarem o seu desenvolvimento 
após a fertilização. 

(D) A insulina age aumentando a sensibilidade 
hipofisária ao GnRH, estimulando de forma 
indireta a esteroidogênese ovariana. 

(E) 60% das infertilidades ovulatórias podem ser 
atribuídas ao excesso de peso. 

 

13 

Uma mulher de 58 anos, hipertensa e com 
insuficiência cardíaca classe funcional NYHA III, 
realizou exames de rotina que mostraram glicemia 
145mg/dL, HbA1c 8,0%, creatinina 2,3 mg/dL e 
TFG (CKD-EPI) 27,3 mL/min. Como não sabia que 
era diabética, optou-se por repetir glicemia de 
jejum, que resultou em 138 mg/dL. Qual, dentre as 
seguintes alternativas, seria a melhor para essa 
paciente? 

 

(A) Pioglitazona. 

(B) Linagliptina. 

(C) Dapagliflozina. 

(D) Empagliflozina. 

(E) Canagliflozina. 
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Considerando as deficiências enzimáticas 
envolvidas na hiperplasia adrenal congênita, 
relacione as colunas e assinale a alternativa com 
a sequência correta. 

 

1. 3β-HSD tipo II. 

2. StAR. 

3. 11β-hidroxilase. 

4. 21α-hidroxilase. 

5. 17α-hidroxilase. 

6. POR (p450 oxidorredutase). 

 

(   ) Ausência completa de esteroides adrenais e 
hiperplasia lipoídica por acúmulo de 
colesterol nas células adrenais. 

(   ) Excesso de mineralocorticoides com 
hipertensão grave e hipocalemia e DDS 
associado pela ausência de produção de 
andrógenos adrenais. 

(   ) Aumento na 17OH progesterona e clínica 
dependente do grau de mutação enzimática, 
podendo apresentar deficiência de 
mineralocorticoides e de cortisol, bem como 
hiperandrogenismo em diferentes graus. 

(   ) Faz parte das deficiências na HSRC com 
hipertensão. Essa última é secundária a 
aumento do 11-deoxicortisol e da DOC,  
sendo que ambos possuem efeito 
mineralocorticoide. 

(   ) É bastante rara. Não há produção de 
mineralocorticoides, cortisol e testosterona. 
Ocorre acúmulo do DHEA, um andrógeno 
fraco e incapaz de virilizar a genitália 
masculina de forma adequada. 

(   ) Pode provocar ambiguidade genital em 
ambos os sexos cromossômicos e tem um 
perfil hormonal misto da deficiência de 21α-
hidroxilase e de 17α-hidroxilase. 

 

(A) 2 – 6 – 4 – 3 – 1 – 5. 

(B) 2 – 5 – 4 – 1 – 3 – 6. 

(C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1 – 6. 

(D) 3 – 1 – 2 – 6 – 5 – 4. 

(E) 4 – 1 – 2 – 6 – 5 – 3. 

 

15 

No ambulatório de obesidade, foram atendidos 
quatro pacientes que retornaram após a 
prescrição de tratamento farmacológico. O 
primeiro paciente apresentou deficiência de 
vitaminas D e A, constatada nos exames que 
trouxe. O segundo, portador de fibrilação atrial, 
referiu que a medicação foi suspensa pelo 
cardiologista, pois houve aumento do tempo de 
coagulação (ele usava previamente varfarina). O 
terceiro paciente queixou-se de diarreia. O quarto 
relata que teve dor importante no olho esquerdo, 
e que o seu oftalmologista fez o diagnóstico de 
glaucoma agudo e também suspendeu a 
medicação. Considerando os casos apresentados, 
assinale a alternativa que apresenta os 
medicamentos que poderiam ter causado, 
respectivamente, os efeitos colaterais descritos. 

 

(A) Orlistate, Orlistate, Liraglutida e Sibutramina. 

(B) Orlistate, Lorcaserina, Liraglutida e Sibutramina. 

(C) Lisdexanfetamina, Liraglutida, Orlistate e 
Sibutramina. 

(D) Orlistate, Lisdexanfetamina, Orlistate e 

topiramato. 

(E) Liraglutida, Orlistate, Liraglutida e Liraglutida. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Endocrinologia  Tipo  02 – Página 7 

 

16 

Paciente do sexo feminino comparece ao 
ambulatório para acompanhamento. Ela tem 64 
anos, com estado funcional e cognitivo mantidos, 
está em uso de carvedilol 12,5mg 12/12 horas, 
losartan 25mg/dia, ácido acetilsalicílico 
100mg/dia, clopidogrel 75mg/dia, rosuvastatina 
20mg/dia e metformina XR 2g/dia devido a 
histórico de hipertensão, Diabetes Mellitus e 
doença arterial coronariana com infarto do 
miocárdio há 2 anos. Ao exame, PA= 
124/70mmHg, FC= 62bpm, FR= 16rpm, SpO2= 96% 
(ar ambiente); bulhas cardíacas rítmicas 
normofonéticas com sopro sistólico em foco 
aórtico ++/6 e aórtico acessório, murmúrio 
vesicular presente simétrico bilateralmente sem 
ruídos adventícios, abdome inocente, membros 
inferiores sem edema. Exames laboratoriais: 
Creatinina= 1,1mg/dL Valor de referência – VR: 
0,5-1,2), CKD-EPI= 53ml/min, potássio= 4,6mEq/L, 
Glicemia de jejum= 135mg/dL, hemoglobina 
glicada (HbA1c)= 7,5%, Microalbuminúria= 
320mg/g creatinina, Colesterol total= 170mg/dL, 
HDL-c= 48mg/dL, LDL-c= 91,6mg/dL, 
triglicerídeos= 152mg/dL. Considerando as 
informações apresentadas, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 

I. A pressão arterial está na meta recomendada 
e a meta de HbA1c é menor de 7,0%. 

II. A meta do LDL-c é 70mg/dL e do colesterol 
não HDL é 100mg/dL. 

III. Associar ezetimiba nesse momento para 
atingir a meta de LDL-c não é uma boa opção 
terapêutica. 

IV. Deve-se aumentar a dose de losartan para 
reduzir a microalbuminúria e o risco de 
disfunção renal. 

V. Devido ao elevado risco cardiovascular e 
para reduzir o risco de disfunção renal, há 
indicação da prescrição de inibidores de 
SGLT-2. 

 

(A) I, II, III, IV e V. 

(B) Apenas I, II, III e V. 

(C) Apenas I, IV e V. 

(D) Apenas I, III, e V. 

(E) Apenas II, IV e V. 

 

17 

Paciente feminina de 28 anos, história prévia de 
acromegalia, já submetida a duas cirurgias. 
Atualmente, usa lanreotida, com bom controle da 
patologia. Em consulta, ela relata o desejo de 
engravidar. Sobre esse caso, assinale a 
alternativa que apresenta a conduta correta.  

 

(A) Manter a medicação e acompanhar o 
crescimento tumoral por ressonância da hipófise. 

(B) Manter a medicação e acompanhar o 
crescimento tumoral pela dosagem de GH e IGF-
1. 

(C) Suspender a medicação dois meses antes de a 
paciente engravidar e acompanhar o tumor pela 
dosagem de GH e IGF-1. 

(D) Suspender a medicação dois meses antes de a 

paciente engravidar e acompanhar o tumor pela 
campimetria. 

(E) Substituir a medicação por octreotide de longa 
duração dois meses antes de a paciente 
engravidar. O controle deverá ser feito por 
campimetria. 
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Mulher de 35 anos de idade com história de 
carcinoma medular de tireoide operado na 
infância foi orientada na gestação a fazer o 
rastreamento de neoplasia endócrina múltipla em 
seu filho. Comparece ao consultório do 
endocrinologista com os exames evidenciando a 
presença de mutação do proto-oncogene RET no 
códon 620. Assinale a alternativa que apresenta 
em qual categoria de risco de CMT familiar essa 
paciente se enquadra, a conduta adequada quanto 
a esse risco e a conduta para avaliação de 
hiperparatireoidismo primário (HPTP). 

 

(A) Nível 1 - risco intermediário; recomenda-se 
tireoidectomia antes dos 10 anos de idade; não 
se recomenda rastreio de rotina para 
hiperparatireoidismo. 

(B) Nível 2 - risco alto; recomenda-se tireoidectomia 
total com remoção da cápsula posterior antes 
dos 5 anos de idade; não se recomenda de rotina 
o rastreamento de HPTP. 

(C) Nível 3 - risco mais elevado; recomenda-se 

tireoidectomia total com linfadenectomia de 
compartimento central nos primeiros 6 meses de 
idade; não se recomenda de rotina o 
rastreamento de HPTP. 

(D) Nível 2 - risco alto; recomenda-se tireoidectomia 

total com remoção da cápsula posterior antes 
dos 5 anos de idade; recomenda-se avaliação de 
Cálcio e PTH a cada 2 ou 3 anos ou em intervalo 
menor se houver caso familiar, iniciando-se essa 
avaliação com 11 anos de idade. 

(E) Nível 4 - risco alto; recomenda-se tireoidectomia 

total com remoção da cápsula posterior assim 
que possível; recomenda-se avaliação de Cálcio 
e PTH a cada 6 meses ou a cada ano, iniciando-
se essa avaliação com 8 anos de idade. 
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Sobre os distúrbios do PTH, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) Mulher de 56 anos foi submetida à 
paratireoidectomia por hiperparatireoidismo 
primário. Apresentava tumor marrom em 
mandíbula e nefrolitíase. No segundo dia pós-
operatório, apresentou parestesia perioral e 
fraqueza muscular. Os exames mostraram 
cálcio 6,8mg/dL (VR 8,5-10,2), Fósforo 1,9 
mg/dL (VR 2,5-4,5) e Mg 1,5mg/dL (VR 1,5-
2,5mg/dL), 25-OH-D 28ng/mL (VR>30). A 
hipótese mais provável é de hipocalcemia por 
fome óssea.  

(   ) A dosagem de PTH durante cirurgia de 
tireoidectomia é útil no sentido de ajudar a 
identificar os pacientes com maior risco de 
hipocalcemia no pós-operatório. Um PTH 
dosado 20 minutos após a cirurgia > 15pg/mL 
indica baixo risco de hipocalcemia, não 
sendo necessária monitorização intensa da 
calcemia.  

(   ) Os níveis de PTH tendem a ser menores nos 
pacientes de raça negra, maiores com o 
avançar da idade e com maiores índices de 
massa corpórea. Além disso, não sofrem 
influência com uso de suplementos de 
biotina. 

(   ) O sinal de Chvostek se caracteriza por 
contração da musculatura facial ipsilateral à 
percussão do zigoma enquanto o sinal de 
Trousseau, mais sensível e menos específico 
que o primeiro, caracteriza-se por espasmo 
carpal quando se mantém a pressão do 
manguito pelo menos 10 mmHg acima da 
pressão arterial sistólica por 5 minutos. 
Ambos sugerem hipocalcemia. 

(   ) A principal causa de hipoparatireoidismo é 
pós-cirúrgica, ocasionada pelo acometimento 
das paratireoides durante tireoidectomia ou 
paratireoidectomia total. Em adultos, quando 
não se identifica história de cirurgia ou 
irradiação cervical, deve-se pensar nas 
doenças hereditárias, como etiologia do 
hipoparatireoidismo.  

 

(A) V – V – F – F – F. 

(B) V – F – V – F – F. 

(C) V – V – F – F – V. 

(D) F – V – F – F – V. 

(E) F – V – V – V – V. 
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Sobre as síndromes hiperandrogênicas, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). 

 

I. O diagnóstico da principal forma de 
hiperplasia adrenal congênita é feito usando-
se estímulo com ACTH sintético para 
dosagem de 17-oh-progesterona quando seus 
níveis basais estão entre 200 e 1000 ng/dL. 

II. O início de hirsutismo no período peripuberal, 
com progressão lenta, sem virilização 
associada, com níveis de testosterona 
normais e ultrassonografia transvaginal sem 
ovários policísticos é suficiente para fechar o 
diagnóstico de hirsutismo idiopático. 

III. Para a quantificação visual do hirsutismo, 
utiliza-se a escala de Ferriman-Gallwey 
modificada, que consiste na avaliação de 
áreas específicas do corpo feminino (mento, 
abdome superior e membros inferiores). Em 
geral, sugere-se um ponto de corte de 9 ou 
mais para se diagnosticar hirsutismo em 
mulheres brancas e negras. 

IV. Embora na hiperplasia adrenal congênita por 
deficiência de 21-alfa-hidroxilase o defeito na 
biossíntese de aldosterona seja clinicamente 
aparente apenas na forma perdedora de sal, a 
deficiência de aldosterona subclínica pode 
estar presente nas demais formas de HAC por 
deficiência de 21-alfa-hidroxilase. Isso pode 
ser avaliado pela relação 
aldosterona/atividade de renina plasmática. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I, II e III. 

(C) Apenas II, III e IV. 

(D) Apenas I e IV. 

(E) Apenas I, II e IV.  
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Sobre o HIV e a função adrenal, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) O principal agente etiológico de insuficiência 
adrenal (IA) de causa infecciosa é o 
citomegalovírus. 

(   ) Caso o valor do cortisol sérico matinal de um 
paciente com HIV seja de 3 ug/dL, está 
confirmado o diagnóstico de IA. 

(   ) A hiperpotassemia persistente em um 
paciente com IA deve alertar para a 
possibilidade de déficit de 
mineralocorticoide. 

(   ) A rifampicina, usada no tratamento de 
tuberculose, pode desencadear IA, pois inibe 
a esteroidogênese adrenal. 

 

(A) V – V – V – F. 

(B) F – V – F – V. 

(C) V – V – F – V. 

(D) V – F – V – V. 

(E) F – V – V – V. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Endocrinologia  Tipo  02 – Página 10 

 

22 

Um jovem de 29 anos procura atendimento 
médico com poliúria e polidipsia, acordando à 
noite 5 vezes para urinar, com início há 6 meses e 
piora progressiva. Na história pregressa, revela 
tratamento de Depressão há 3 anos e de 
Tuberculose há 10 anos. Apresenta-se hidratado, 
acianótico e anictérico. Peso: 60 kg. Altura: 1,66 
m. PA: 110x60 mmHg. FC: 94 bpm. Exame físico 
sem anormalidades. Os exames mostram: Na 140 
mEq/L; 4 mEq/L; glicemia: 90 mg/dL; Ureia: 55 
mg/dL; Creatinina: 1,3 mg/dL; Hemograma normal, 
EAS com densidade 1004; débito urinário de 4,5 L 
em 24h. Sobre o caso, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Se o teste de restrição hídrica nesse paciente 
evidenciar osmolaridade urinária após restrição 
hídrica < 300 mOsm/kg e > 750 após o DDAVP, 
o diagnóstico a ser pensado é de Diabetes 
Insipidus (DI) nefrogênico parcial. 

(B) O diagnóstico mais provável é o de Polidipsia 
primária, pois o paciente tem histórico de doença 
psiquiátrica e a natremia está normal. Além 
disso, o débito urinário é inferior a 50mL/kg. 

(C) A nictúria, a densidade urinária < 1005 e a 
diurese > 40mL/kg sugerem o diagnóstico de 
Diabetes Insipidus. Se o teste de restrição hídrica 
revelar osmolaridade urinária após a restrição 
hídrica de 750 mOsm/Kg, o diagnóstico é de DI 
central completo. 

(D) A osmolaridade plasmática calculada do paciente 
é de 303 mOsm/kg, sendo necessária a 
realização do teste de restrição hídrica. 

(E) A dosagem de hemoglobina glicada deveria ter 
sido solicitada para avaliar diagnóstico de 
Diabetes Mellitus descompensada.  
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Homem de 29 anos, com diagnóstico de Diabetes 
Mellitus tipo 1 desde os 6 anos, vem à consulta e 
relata importante plenitude gástrica. O sintoma 
apareceu há cerca de 8 meses e há cerca de 3 
meses começou a apresentar também êmese pós-
prandial. Após os vômitos, ele relata que 
apresenta hipoglicemia. Considerando o 
diagnóstico clínico descrito, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) A retenção de líquidos na gastroparesia diabética 
ocorre em uma fase mais tardia. 

(B) A investigação deve ser ativa, pois 
frequentemente a gastroparesia diabética 
aparece em pacientes sem neuropatias prévias. 

(C) Devido ao tônus vagal diminuído, a gastrina 

encontra-se elevada, causando o retardo do 
esvaziamento gástrico. 

(D) Na gastroparesia diabética, há fraca correlação 
dos sintomas com o esvaziamento gástrico. 

(E) O tratamento da gastroparesia inclui o uso de 

fármacos procinéticos, sendo a domperidona 
mais bem tolerada. 
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Os novos sistemas de monitorização glicêmica 
vêm quebrando os paradigmas de como é tratado 
o diabetes. Sobre esse assunto, é correto afirmar 
que 

 

(A) é necessário ter no mínimo 50% dos dados 

coletados para a correta leitura e interpretação 
da monitorização glicêmica intersticial. 

(B) o sistema de glicemia intersticial deve ser evitado 
em pacientes com Diabetes Mellitus gestacional 
e em crianças muito novas. 

(C) o tempo no alvo conta um pouco mais de 
variabilidade glicêmica, um tempo no alvo de 70-
180 mg/dl por 60% do tempo mostra que o 
paciente manteve bom controle glicêmico, sendo 
esse valor compatível com HbA1c de 7%. 

(D) uma variabilidade glicêmica medida pelo sensor 
< 45% confere maior estabilidade glicêmica e 
melhor controle do DM. 

(E) nos períodos de grande variabilidade glicêmica 
(variações positivas ou negativas maiores que 2 
mg/dl por minuto), é necessário checar os 
valores com glicemia capilar. 
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Referente às diversas formas de Hiperplasia 
Adrenal Congênita, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A forma mais comum de HAC é a decorrente da 
deficiência de 21-alfa-hidroxilase. Na forma 
clássica, o excesso de androgênios leva à 
virilização de genitálias interna e externa nas 
meninas e alteração das estruturas derivadas 
dos ductos de Wolf nos meninos. 

(B) A enzima 3-beta-hidroxiesteroide-desidrogenase 
atua nas 3 camadas do córtex adrenal. Sua 
deficiência impede a formação de progesterona, 
com aumento da produção de DHEA e 
androstenediona. É causa de genitália ambígua 
em ambos os sexos. 

(C) A deficiência de 17-alfa-hidroxilase cursa com 

quadro de pseudo-hermafroditismo feminino. 

(D) Uma das mutações mais frequentes da 
deficiência de 11-beta-hidroxilase no Brasil é a 
Q356X (nonsense). O tratamento dessa forma de 
hiperplasia adrenal congênita requer sempre o 
uso de anti-hipertensivos associado à reposição 
de glicocorticoides. 

(E) A deficiência de enzima 3-beta-hidroxiesteroide-

desidrogenase cursa com alteração das 
estruturas derivadas dos ductos de Wolf nos 
meninos e pseudo-hermafroditismo masculino. 
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Em relação às dislipidemias secundárias, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). 

 

I. Os pacientes com dislipidemia secundária 
estão predispostos às mesmas complicações 
da dislipidemia primária, à exceção da 
xantomatose. 

II. O tratamento dos pacientes HIV positivo com 
triglicerídeos < 500mg/dL deve priorizar o 
controle do LDL, utilizando-se das estatinas 
para isso. Deve-se dar preferência para os 
compostos não metabolizados pela CYP3A4. 
A Sinvastatina deve ser evitada nesses 
pacientes. 

III. Os pacientes HIV sem tratamento cursam 
com níveis reduzidos de colesterol total, LDL, 
HDL e aumento dos triglicerídeos. Uma das 
explicações para os baixos níveis de HDL se 
relaciona à proteína Nef do HIV, capaz de 
inibir o ATP-binding cassette transporter-A1 
(ABCA-1). 

IV. Dentre as causas secundárias de 
hipertrigliceridemia, pode-se citar a síndrome 
nefrótica, a doença renal crônica, a dieta rica 
em carboidratos, mas não a gestação, em que 
ocorre um aumento de LDL apenas. 

 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas III. 

(C) Apenas II, III e IV. 

(D) Apenas II e III. 

(E) Apenas I e IV. 
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Paciente do sexo feminino, 30 anos, queixa-se de 
escurecimento da pele, astenia e dores 
abdominais. Como antecedente pessoal, 
apresenta hipotireoidismo diagnosticado aos 20 
anos (com uso correto e regular da levotiroxina) 
de antecedente familiar: irmã com diabetes tipo 1. 
Sobre esse caso, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Como a paciente tem diagnóstico de 
hipotireoidismo, a hipótese diagnóstica mais 
provável é uso inadequado de levotiroxina e 
hipotireoidismo descontrolado. 

(B) Como a paciente tem presença de 
autoimunidade da tireoide e irmã com diabetes 
tipo 1, deve-se questionar a presença de doença 
de Addison. O screening é feito pela dosagem de 
cortisol após 1 mg de dexametasona overnight. 

(C) Como a paciente tem presença de 
autoimunidade da tireoide e irmã com diabetes 
tipo 1, deve-se questionar a presença de doença 
de Addison. O screening é feito pela dosagem de 
cortisol basal e ACTH. 

(D) Como a paciente tem o diagnóstico de doença 
autoimune da tireoide, se confirmada a presença 
de doença de Addison, faz-se o diagnóstico de 
Neoplasia Endócrina do tipo 2, de origem 
autossômica recessiva. 

(E) Como a paciente tem o diagnóstico de doença 
autoimune da tireoide, se confirmada a presença 
de doença de Addison, faz-se o diagnóstico de 
síndrome poliglandular do tipo 2, de origem 
autossômica recessiva. 
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Paciente de 66 anos comparece ao ambulatório de 
Endocrinologia para seguimento do diabetes. Está 
usando linagliptina 5 mg e metformina 2000 
mg/dia. Apresenta os seguintes exames: glicemia 
de jejum = 184 mg/dl; HbA1c = 7.5%; LDL 
Colesterol = 70 mg/dl; Creatinina = 2,2 mg/dl; 
TFGe (CKD-EPI) = 28,4 mL/min/1,73m2, relação 
urinária albumina/creatinina = 310 mg/g (em três 
amostras). Assinale a alternativa que apresenta o 
estágio da Doença Renal Crônica desse paciente. 

 

(A) G3aA4. 

(B) G4A2. 

(C) G4A3. 

(D) G3bA2. 

(E) G4A4. 
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Em relação à tireoidite aguda, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) É mais comum em crianças com malformação 
em cisto tireoglosso e persistência do seio 
piriforme, sendo mais comum à direita do que à 
esquerda. 

(B) Trata-se de uma doença rara, mais comum em 
adultos, com imunossupressão, sendo 70% de 
etiologia bacteriana e 15% de etiologia fúngica. 

(C) Frequentemente a tireoidite aguda cursa com 3 

fases: tireotoxicose, hipotireoidismo e 
eutireoidismo. 

(D) Na cintilografia, mostra-se tireoide com 
hipercaptação. 

(E) São características comuns a dor cervical intensa 

e o relato de infecção de via aérea superior 
recente. 
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Paciente masculino, 23 anos, chega ao pronto 
atendimento com história de tremores, sudorese, 
confusão mental e lipotimia. Os sinais são 
relatados pelos familiares que o acompanharam. 
Não há relato de qualquer patologia prévia. A mãe 
refere que ele provavelmente ficou mais de 12 
horas sem se alimentar. A glicemia do paciente 
era de 58 mg/dl e houve melhora clínica com 
reposição de glicose intravenosa. Sobre o caso 
apresentado, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A hipoglicemia é relativamente comum em 
pacientes hígidos, quando em situações de jejum 
prolongado. 

(B) Sintomas compatíveis, glicemia baixa confirmada 
e melhora após oferta de glicose formam a 
Tríade de Whipple. 

(C) A via oral deve ser utilizada no tratamento da 
hipoglicemia, exceto quando há rebaixamento de 
nível de consciência. 

(D) Convulsão, tonturas, fraqueza, sonolência e até 

mesmo coma são possíveis complicações da 
hipoglicemia. 

(E) Hipoglicemia, que exige ajuda de terceiros, é 
classificada como sendo de Nível 3. 
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Em relação à síndrome poliglandular do tipo 1, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 

I. Para se fazer o diagnóstico de SPA tipo 1, é 
obrigatório fazer a confirmação genética da 
alteração do gene AIRE. 

II. É comum a apresentação clínica iniciar-se na 
infância com aparecimento de candidíase 
mucocutânea, hipoparatireoidismo e 
insuficiência adrenal. 

III. Não existe predileção por sexo na SPA             
tipo 1. 

IV. Além de candidíase mucutânea, 
hipoparatireoidismo e insuficiência adrenal, o 
paciente pode apresentar ooforite autoimune, 
hipogonadismo hipergonadotrófico ou DM1. 

 

(A) Apenas III e IV. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas II e III. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) Apenas II, III e IV. 
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A individualização do tratamento do diabetes 
pode ser executada por programas educacionais 
de autocuidado em grupos ou de forma individual, 
abordando alguns atributos pessoais. Assinale a 
alternativa que apresenta esses atributos 
pessoais. 

 

(A) Estado de saúde: atitudes, crenças, experiências 
e desejo de participar de programas de educação 
em diabetes; estado psicossocial; alfabetização e 
estilo de aprendizagem; questões culturais e de 
vida útil; meta terapêutica individualizada e 
outros objetivos; habilidades de autocuidado e 
acesso a recursos. 

(B) Estado de saúde: atitudes, crenças, falta de 
experiência e desejo de participar de programas 
de educação em diabetes; estado psicossocial; 
questões culturais e de vida útil; meta terapêutica 
individualizada e outros objetivos; habilidades de 
autocuidado e acesso a recursos. 

(C) Estado de saúde: atitudes, crenças, falta de 
experiência e desejo de participar de programas 
de educação em diabetes; estado psicossocial; 
alfabetização e estilo de aprendizagem; meta 
terapêutica individualizada e outros objetivos; 
habilidades de autocuidado e acesso a recursos. 

(D) Estado de saúde: atitudes, crenças, experiência 

e desejo de participar de programas de educação 
em diabetes; estado psicossocial; alfabetização e 
estilo de aprendizagem, não considerando as 
questões culturais e de vida útil; habilidades de 
autocuidado e acesso a recursos. 

(E) Estado de saúde: atitudes, crenças, experiências 

e desejo de participar de programas de educação 
em diabetes; estado psicossocial; alfabetização e 
estilo de aprendizagem, não considerando as 
questões culturais e de vida útil. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Endocrinologia  Tipo  02 – Página 14 

 

33 

Paciente de 39 anos, sem relato de comorbidades, 
vem à consulta com queixa de amenorreia, com 
última menstruação há 8 meses. Ela se queixa de 
pele oleosa e de perda de cabelo. Ao exame físico, 
os sinais vitais estão estáveis. Nota-se acne na 
face e dorso. A paciente nega uso de medicações.  
Foram pedidos exames e, após avaliar os 
resultados, a paciente foi diagnosticada com 
Amenorreia Hipotalâmica Funcional, pois seus 
exames evidenciaram os seguintes valores:  

 

(A) LH maior que 20 IU/L; FSH maior que 15 IU/L; 

estradiol maior que 50 pg/mL; progesterona alta; 
prolactina normal; DHEA-S normal; testosterona 
normal. 

(B) LH maior que 15 IU/L; FSH maior que 15 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina normal; DHEA-S 
normal; testosterona baixa. 

(C) LH menor que 15 IU/L; FSH menor que 10 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina alta; DHEA-S 
normal; testosterona alta. 

(D) LH menor que 10 IU/L; FSH menor que 10 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina elevada; DHEA-S 
alta; testosterona normal. 

(E) LH menor que 10 IU/L; FSH menor que 10 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina normal; DHEA-S 
normal; testosterona normal. 
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Sobre a estrutura e o metabolismo das 
lipoproteínas, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O HDL (high density lipoprotein) contém em sua 

camada externa as apoproteínas AI e AII 
enquanto o VLDL (very low density lipoprotein) 
exibe as apoproteínas CI, CII, CIII, E e B48. 

(B) Na interação entre os Quilomícrons (QM) e HDL, 
os QM adquirem a apo-CIII e sofrem a ação da 
lipoproteína hepática. Os remanescentes desse 
processo, agora ricos em colesterol, são 
removidos pelo fígado. 

(C) A enzima CETP (cholesteryl ester transfer 
protein) transfere triglicerídeos do HDL para LDL, 
IDL e VLDL. 

(D) A lipoproteína (a) tem estrutura semelhante à do 
LDL (diferencia-se pela presença de apob48 no 
LDL). Assemelha-se também ao plasminogênio e 
pode ser considerada um fator de risco 
cardiovascular independente. Essa lipoproteína 
sofre bastante influência ambiental. 

(E) A deficiência da LCAT cursa com níveis 
reduzidos de HDL e aumento dos níveis de LDL. 
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Paciente diabético há mais de 20 anos retorna ao 
ambulatório de Endocrinologia para mostrar 
resultados de seu Mapeamento de Retina anual. 
No laudo, o oftalmologista relata: “Presença de 
dilatações venosas em um quadrante”. 
Considerando a informação do laudo, é correto 
afirmar que o paciente apresenta 

 

(A) retinopatia diabética proliferativa. 

(B) retinopatia diabética não proliferativa severa. 

(C) retinopatia diabética não proliferativa leve. 

(D) retinopatia diabética não proliferativa muito 

severa. 

(E) retinopatia diabética não proliferativa moderada. 
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Maria, 42 anos, apresenta histórico de obesidade 
grau III, diabetes mellitus, hipertensão e 
dislipidemia. Após cumpridos todos os 
protocolos, a paciente foi submetida à cirurgia 
bariátrica, com perda de peso satisfatória. Um ano 
após a cirurgia, a paciente vem para avaliação, 
com manutenção de perda de peso, porém com 
queixa de hipoglicemia. Refere que medidas de 
mudança de hábito não resolveram 
completamente o problema. Dentre as seguintes 
alternativas, qual apresenta duas medicações 
indicadas para esse caso? 

 

(A) Acarbose e Losartana. 

(B) Sitagliptina e Verapamil. 

(C) Liraglutida e Octreotide. 

(D) Metformina e Hidrocloritiazida. 

(E) Propranolol e Vildagliptina. 

 

37 

Sobre os inibidores da enzima aromatase no 
tratamento da baixa estatura, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Estão indicados em meninas com estatura 
relativamente baixa no início da puberdade e 
com idade óssea avançada. 

(B) Aumentam o nível de testosterona, que é o 

principal hormônio que age na maturação 
epifisária. 

(C) Seu uso é liberado para tratamento da baixa 
estatura somente em meninos. 

(D) A partir de seu uso, tem sido descrita a 

ocorrência de deformidades da coluna vertebral 
durante o tratamento. 

(E) Seu uso é liberado para tratamento da baixa 
estatura somente em meninas. 
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Sobre as síndromes genéticas relacionadas à 
resistência à insulina, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) A síndrome de Dunnigan é um tipo de 
lipodistrofia parcial congênita. Há redução de 
deposição de gordura subcutânea e consequente 
aumento de gordura visceral, levando ao quadro 
de resistência à insulina.  

(B) A Síndrome de Berardinelli-Seip é uma forma 
rara de lipodistrofia congênita, generalizada, de 
herança autossômica recessiva. As mutações 
dos genes AGPAT2 e BSCL2 são responsáveis 
por 95% dos casos reportados. 

(C) A síndrome de Dunnigan é uma doença 
autossômica recessiva rara. Em sua forma 
clássica, é resultante de uma mutação missense 
heterozigótica no gene LMNA, que codifica a 
proteína nuclear denominada lâmina tipo A/C. 

(D) A Síndrome de Berardinelli-Seip é caracterizada 
por ausência generalizada de tecido subcutâneo, 
com grave resistência à insulina e alterações do 
metabolismo glicêmico e lipídico. Manifesta-se 
com hipertrigliceridemia, esteatose hepática, 
hiperglicemia, diabetes mellitus e complicações 
microvasculares. 

(E) A Síndrome de Rabson Mendenhall é um 

distúrbio autossômico recessivo raro devido a 
mutações presentes no gene do receptor de 
insulina (INSR). Já foram identificadadas mais de 
70 variantes patogênicas causadoras, podendo 
debilitar a síntese dos receptores, prejudicar o 
transporte de receptores para a membrana 
celular, diminuir a afinidade do receptor à 
insulina, reduzir a atividade da tirosinaquinase do 
domínio intracelular do receptor e acelerar a 
degradação do receptor. 

 

39 

Em relação à insulina degludeca, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Em comparação à insulina glargina, a maioria 
dos estudos demonstra uma menor taxa de 
hipoglicemia noturna. 

(B) Sua estrutura é semelhante à da insulina 
humana, com exceção de uma cadeia beta 
modificada, com eliminação da treonina na 
posição 30 e adição de um diácido graxo com 16 
carbonos à lisina na posição B29. 

(C) Forma multi-hexâmeros solúveis no local da 
aplicação, dos quais monômeros são lentamente 
separados e liberados na circulação. 

(D) Seu longo tempo de ação (> 40 horas) permite 
maior flexibilidade no horário de aplicação. 

(E) Assim como outras insulinas, após iniciado o uso, 
deve ser utilizada em até 28 dias. 

 

40 

Referente às neoplasias endócrinas múltiplas, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 

I. As neoplasias endócrinas múltiplas (NEM) 
são transmitidas por um padrão de herança 
autossômico dominante e têm expressividade 
variável com a idade. 

II. A NEM-1 é transmitida por herança 
autossômica dominante de alta penetrância. 
O gene responsável por ela está localizado no 
cromossoma 11 (11q13). O gene NEM-1 
contém 10 exons e codifica uma proteína 
chamada Menin. Cerca de 10% dos pacientes 
pode ter uma forma esporádica da doença. 

III. Existe uma correlação genótipo-fenótipo na 
NEM-1. 

IV. Há uma mutação germinativa (nonsense) no 
gene CDKN2A (cyclin-dependent kinase 
inhibitor 2A) em uma família com fenótipo 
semelhante à NEM-1. Essa mutação foi 
descrita em uma pessoa com 
hiperparatireoidismo primário, tumor 
carcinoide e adenoma hipofisário, o que foi 
denominado NEM-4 ou NEM-X. 

 

(A) Apenas I e III. 

(B) Apenas II e IV. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas I, II e IV. 

 

41 

Assinale a alternativa que apresenta o mecanismo 
mais provável pelo qual a hiperprolactinemia 
causa amenorreia. 

 

(A) Inibição direta ao FSH. 

(B) Estímulo à POMC. 

(C) Estímulo à Inibina A. 

(D) Ação direta inibindo o GnRH. 

(E) Inibição da kisspeptina. 
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Em relação ao Raquitismo e à Osteomalácia, 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) Raquitismo e Osteomalácia são doenças 
metabólicas em que há comprometimento da 
mineralização óssea, sendo o Raquitismo 
decorrente de acometimento da placa epifisária e 
a Osteomalácia dos ossos cortical e trabecular. 
Essas doenças podem estar relacionadas a 
causas genéticas referentes à deficiência de 
vitamina D, como o Raquitismo dependente da 
vitamina D tipo II, em que ocorrem mutações no 
gene do receptor da vitamina D (12q13) com 
herança autossômica dominante. 

(B) Em todos os tipos de Raquitismo e 
Osteomalácia, os pacientes podem apresentar 
fronte olímpica, retardamento da erupção dos 
dentes, craniotabes, hipoplasia de esmalte 
dentário, rosário raquítico, convulsões por 
hipocalcemia, alopécia total e sinais de 
Chvosteke Trousseau. 

(C) Independentemente dos tipos de Raquitismo e 

Osteomalácia, encontram-se níveis sanguíneos 
aumentados de Fosfatase Alcalina e 
Osteocalcina e reabsorção urinária tubular de 
Fosfato aumentada. 

(D) No tipo de Raquitismo dependente de vitamina D 

do tipo II, a 1,25(OH)2D3 está aumentada, ao 
passo que pode estar normal no dependente de 
vitamina D do tipo I e no carencial. 

(E) Nos Raquitismos tipos hipofosfatêmico e 
Oncogênico, o PTH está normal; nos tipos 
dependentes de vitamina D e carencial, o PTH 
está aumentado. Já a calciúria pode estar normal 
no tipo hipofosfatêmico, mas estará diminuída 
nos demais tipos. 

 

43 

Assinale a alternativa que apresenta apenas os 
medicamentos que acarretam predominantemente 
hipercolesterolemia. 

 

(A) Terapia estrogênica, tiazídicos em altas doses e 

inibidores de protease. 

(B) Isotretiniona, betabloqueadores e mitotano. 

(C) Ciclosporina, tiazídicos em altas doses e 
progestágenos. 

(D) Inibidores de protease, tamoxifeno e 

progestágenos. 

(E) Tamoxifeno, ciclosporina e mitotano. 

 

44 

Sobre a Neoplasia Endócrina Múltipla (NEM) tipo 
2, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Mutações germinativas nos códons 768 (éxon 
13), 804 (éxon 14) e 891 (éxon 15) estão 
associadas especialmente ao carcinoma medular 
de tireoide familiar. 

(B) O câncer medular de tireoide, na síndrome NEM 
2B, apresenta comportamento agressivo e se 
associa a um fenótipo específico, caracterizado 
pela presença de ganglioneuromatose difusa da 
língua, dos lábios, dos olhos e do trato 
gastrintestinal, muitas vezes reconhecido durante 
a infância (neuromas da mucosa). 

(C) As NEM-2A, NEM-2B e carcinoma medular de 
tireoide estão associadas a mutações ativadoras 
da linhagem germinativa do proto-oncogene 
RET, em mais de 90% dos casos. Mutações 
somáticas desse proto-oncogene também foram 
verificadas em casos esporádicos de carcinoma 
medular de tireoide. 

(D) Mutações do códon 634 (éxon 13) estão 
presentes em 80% dos casos de NEM-2A e se 
associam à maior frequência de feocromocitoma 
e carcinoma medular de tireoide. 

(E) Em geral, a mutação do gene RET na NEM-2B 
refere-se à conversão da metionina em treonina 
do códon 918. 
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Segundo o DSM V, quais critérios compõem o 
diagnóstico de Transtorno de Compulsão 
Alimentar Periódica? 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 

I. Em episódios de compulsão alimentar 
recorrentes, a compulsão alimentar é 
caracterizada por: comer, em um período 
definido de tempo, uma quantidade de 
comida maior que a média da população e 
sensação de falta de controle sobre a 
ingestão alimentar durante o episódio. 

II. Um episódio de compulsão alimentar é 
caracterizado por: comer mais rapidamente 
que o normal; comer até sentir-se 
desconfortável; comer grandes quantidades 
de comida quando não estiver com fome; 
comer sozinho por sentir-se envergonhado; 
sentir-se mal a respeito de si mesmo e com 
sentimento de culpa. 

III. Os episódios de compulsão alimentar podem 
acontecer 1x por semana por pelo menos 6 
meses. 

IV. Os episódios de compulsão alimentar              
estão associados a comportamentos 
compensatórios. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas I, II e III. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) Apenas I, II e IV. 

 

46 

Em relação aos Desreguladores Endócrinos (DE), 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os DEs são absorvidos principalmente por via 
oral, inalatória, percutânea e, em sua maioria, 
ligam-se a receptores citoplasmáticos. 

(B) O bisfenol A (BPA) está presente nos papéis 

térmicos, e os ftalatos nas garrafas PET. 

(C) Concentrações de bisfenol A se correlacionaram 
positivamente com os níveis de insulina-like 3 no 
cordão umbilical de meninos. 

(D) Não há evidências em humanos que permitam 

presumir um risco de anomalia genital masculina 
à exposição aos ftalatos. 

(E) Os mecanismos de ação dos DEs para a redução 
da fertilidade podem incluir alterações na 
espermatogênese e na esteroidogênese nas 
células de Sertoli. 

 

47 

A avaliação de fraturas vertebrais (em inglês, 
vertebral fracture assessment [VFA]) possibilita 
analisar a presença de fraturas a partir de uma 
imagem da coluna lateral do paciente realizada 
durante o exame de densitometria óssea. Em 
relação ao exame de VFA, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) É mais barato que a radiografia de coluna lombar 
e torácica. 

(B) Emite mais radiação que a radiografia de coluna 

lombar e torácica. 

(C) Tornou-se o padrão-ouro para identificação de 
fraturas vertebrais. 

(D) Apresenta correlação fraca com a radiografia nas 
fraturas moderadas e graves. 

(E) É indicado para mulheres com mais de 60 anos e 

homens com mais de 70 anos. 

 

48 

Quanto aos testes genéticos para diferenciar a 
doença nodular da tireoide, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Rosetta GX™: avalia 24 miRNAs. 

(B) ThyroSeq V.2®: avalia, entre outras coisas, 

pequenas inserções e deleções. 

(C) Afirma®: avalia a metilação do tecido afetado. 

(D) Thygen X®/ThyraMIR™: combina o painel de 7 

genes e 10 miRNAs. 

(E) ThyroSeq V.2®: nessa versão, permite identificar 
também o Câncer Medular de Tireoide. 

 

49 

O estudo Look AHEAD demonstrou que 
intervenções na vida diária, como dieta 
hipocalórica aliada à prática de atividade física 
não supervisionada, promovem 

 

(A) perda de peso sustentável, diminuição da 

mortalidade cardiovascular e redução da hba1c. 

(B) perda de peso sustentável, diminuição da 
mortalidade cardiovascular e redução do 
número/dose de medicamentos. 

(C) diminuição da mortalidade cardiovascular, 
redução de hba1c e redução do uso de 
medicamentos. 

(D) diminuição da mortalidade cardiovascular, 

redução de hba1c e redução de número/dose de 
medicamentos. 

(E) perda de peso sustentável, redução da hba1c e 
redução do número/dose de medicamentos. 
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Mulher, 67 anos, apresenta queixas de fraqueza 
muscular proximal de leve intensidade há três 
meses, mas que a tinha feito cair ao subir um 
pequeno degrau e fraturar o punho esquerdo. A 
paciente não se expunha muito ao sol e levava 
uma vida sedentária. Foi tabagista por 10 anos até 
os 35 anos e teve, quase toda sua vida, moderada 
ingestão de cálcio. Pós-menopausada desde os 
49 anos, sem ter feito terapia hormonal. GIII, PIII, 
sem outras queixas. Ao exame clínico, parecia 
hígida, com nódulos de Bouchard nos dedos das 
mãos e hiporreflexia. P = 58,6kg, altura = 162 cm, 
PA (sent) = 145x83, FC = 84. Os exames 
laboratoriais apresentaram: Cálcio iônico = 4,4 
mg%, PTH = 90pg/mL, calcidiol = 14,5ng/mL, 
calciúria de 24h (1.450mL) = 95 mg/24h, creatinina 
sérica = 1,2mg%, C-telopeptídeo (CTX) e fosfatase 
alcalina óssea normais. A densitometria óssea 
mostrou coluna (T score = -2,9) e colo femoral (T 
score = -2,1). 

Qual(is) o(s) diagnóstico(s) dessa paciente? 

 

(A) Osteomalacia e osteoporose. 

(B) Insuficiência de vitamina D, hipercalcemia e 
hiperparatireoidismo primário. 

(C) Deficiência de vitamina D, hiperparatireoidismo 
secundário e osteoporose. 

(D) Osteoporose de coluna de causa idiopática. 

(E) Insuficiência de vitamina D, hiperparatireoidismo 

secundário e osteoporose idiopática. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Paciente do sexo feminino de 21 anos de idade, sem comorbidades prévias, chega à emergência com 
quadro de dor abdominal, vômitos, mal-estar e febre de 38 graus, com evolução do quadro há 3 dias. Ao 
exame: paciente corada, desidratada ++/4, acianótica, anictérica, pressão arterial de 90x60 mmHg, 
frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto. Tireoide sem sopros e normopalpável. Exame 
cardiovascular sem particularidades. Exame do aparelho respiratório sem alterações. Abdome: 
peristáltico, flácido, discretamente doloroso à palpação profunda, sem massas, visceromegalias ou sinais 
de irritação peritoneal. Membros inferiores sem alterações. Nos exames laboratoriais, encontra-se: 
glicemia 476 mg/dL; pH=7,20; Bicarbonato 11 mEq/L; Potássio 5,1 mEq/L; Sódio 140 mEq/L; Ureia 60 
mg/dL; Creatinina 1,4 mg/dL; Hemoglobina 12 g/L; Leucometria 14.000 com 6% de bastões. Cetonúria 
presente. Análise de urina com glicosúria 2+.  

O caso descrito se refere à mais importante emergência endocrinológica. Em relação a essa patologia, 
essa patologia, discorra sobre sua definição, apresentação clínica, classificação, causas principais, 
diagnósticos diferenciais, tratamento, critérios de resolução, manejo após resoluções e possíveis 
complicações do tratamento. 
 
1 
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03 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 
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Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

3 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

4 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

5 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

6 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

7 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Mulher, 67 anos, apresenta queixas de fraqueza 
muscular proximal de leve intensidade há três 
meses, mas que a tinha feito cair ao subir um 
pequeno degrau e fraturar o punho esquerdo. A 
paciente não se expunha muito ao sol e levava 
uma vida sedentária. Foi tabagista por 10 anos até 
os 35 anos e teve, quase toda sua vida, moderada 
ingestão de cálcio. Pós-menopausada desde os 
49 anos, sem ter feito terapia hormonal. GIII, PIII, 
sem outras queixas. Ao exame clínico, parecia 
hígida, com nódulos de Bouchard nos dedos das 
mãos e hiporreflexia. P = 58,6kg, altura = 162 cm, 
PA (sent) = 145x83, FC = 84. Os exames 
laboratoriais apresentaram: Cálcio iônico = 4,4 
mg%, PTH = 90pg/mL, calcidiol = 14,5ng/mL, 
calciúria de 24h (1.450mL) = 95 mg/24h, creatinina 
sérica = 1,2mg%, C-telopeptídeo (CTX) e fosfatase 
alcalina óssea normais. A densitometria óssea 
mostrou coluna (T score = -2,9) e colo femoral (T 
score = -2,1). 

Qual(is) o(s) diagnóstico(s) dessa paciente? 

 

(A) Osteomalacia e osteoporose. 

(B) Insuficiência de vitamina D, hipercalcemia e 
hiperparatireoidismo primário. 

(C) Deficiência de vitamina D, hiperparatireoidismo 

secundário e osteoporose. 

(D) Osteoporose de coluna de causa idiopática. 

(E) Insuficiência de vitamina D, hiperparatireoidismo 
secundário e osteoporose idiopática. 

 

12 

Homem, triatleta, vem ao consultório com queixa 
de palpitação, refere que sua frequência cardíaca 
basal, que era 34 bpm, aumentou para 55 bpm e 
relata uma diminuição importante da performance. 
Queixa-se também de dor cervical anterior 
intensa, com melhora após uso de anti-
inflamatório. Refere previamente função 
tireoidiana normal, com anti-tireoglobulina 
elevada. Mãe e irmãs sem tireoidopatias prévias. 
Na dosagem de TSH <0.02 mUI/L (VR 0.4-4.0 
mUI/L) e T4l 2.2 mUI/l (VR 0.8-1.9 mUI/L), TRAb 
negativo e anti TPO negativo. Duas semanas após 
essa dosagem, o paciente alega melhora dos 
sintomas, mantendo sua frequência cardíaca 
basal de costume e retorna com os seguintes 
exames: TSH 5.0 mUI/L e T4l 1.0 mUI/L. Sobre o 
caso clínico apresentado, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Como o quadro é clássico de tireoidite subaguda, 
não há necessidade de orientação quanto aos 
possíveis tratamentos de doença de Graves. 

(B) Como o paciente apresentou quadro de 

hipertireoidismo, seguido de hipotireoidismo 
subclínico, deve-se iniciar terapia dupla com 
droga antitireoidiana e levotiroxina, uma vez que 
o quadro é classicamente de doença autoimune 
da tireoide. 

(C) Considerando a presença de anti-tireoglobulina, 
deve-se orientar esse paciente quanto aos 
controles dos sintomas e possível hipotireoidismo 
permanente. 

(D) Classicamente, a tireoidite subaguda evolui em 3 

fases: hipertireoidismo, que tem duração de 2-6 
semanas, fase de hipotireoidismo transitório e 
duração variável, e fase de eutireoidismo, sendo 
a fase de recuperação da glândula. 
Frequentemente, esses pacientes evoluem com 
hipotireoidismo. 

(E) Febre e elevação da velocidade de 
hemossedimentação também são frequentes 
nesses casos. 
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Em relação ao impacto da obesidade na 
fertilidade, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Homens obesos costumam apresentar 
testosterona total reduzida, testosterona livre 
elevada, inibina B elevada e relação FSH/LH 
reduzida. 

(B) A cirurgia bariátrica está relacionada com a 
melhora dos níveis de LH, FSH, SHBG, 
testosterona, hormônio antimülleriano e GnRH. 

(C) As mulheres com IMC superior a 25 kg/m2 

apresentam ovócitos maiores e menos 
propensos a completarem o seu desenvolvimento 
após a fertilização. 

(D) A insulina age aumentando a sensibilidade 
hipofisária ao GnRH, estimulando de forma 
indireta a esteroidogênese ovariana. 

(E) 60% das infertilidades ovulatórias podem ser 
atribuídas ao excesso de peso. 

 

14 

Uma mulher de 58 anos, hipertensa e com 
insuficiência cardíaca classe funcional NYHA III, 
realizou exames de rotina que mostraram glicemia 
145mg/dL, HbA1c 8,0%, creatinina 2,3 mg/dL e 
TFG (CKD-EPI) 27,3 mL/min. Como não sabia que 
era diabética, optou-se por repetir glicemia de 
jejum, que resultou em 138 mg/dL. Qual, dentre as 
seguintes alternativas, seria a melhor para essa 
paciente? 

 

(A) Pioglitazona. 

(B) Linagliptina. 

(C) Dapagliflozina. 

(D) Empagliflozina. 

(E) Canagliflozina. 

 

15 

Considerando as deficiências enzimáticas 
envolvidas na hiperplasia adrenal congênita, 
relacione as colunas e assinale a alternativa com 
a sequência correta. 

 

1. 3β-HSD tipo II. 

2. StAR. 

3. 11β-hidroxilase. 

4. 21α-hidroxilase. 

5. 17α-hidroxilase. 

6. POR (p450 oxidorredutase). 

 

(   ) Ausência completa de esteroides adrenais e 
hiperplasia lipoídica por acúmulo de 
colesterol nas células adrenais. 

(   ) Excesso de mineralocorticoides com 
hipertensão grave e hipocalemia e DDS 
associado pela ausência de produção de 
andrógenos adrenais. 

(   ) Aumento na 17OH progesterona e clínica 
dependente do grau de mutação enzimática, 
podendo apresentar deficiência de 
mineralocorticoides e de cortisol, bem como 
hiperandrogenismo em diferentes graus. 

(   ) Faz parte das deficiências na HSRC com 
hipertensão. Essa última é secundária a 
aumento do 11-deoxicortisol e da DOC,  
sendo que ambos possuem efeito 
mineralocorticoide. 

(   ) É bastante rara. Não há produção de 
mineralocorticoides, cortisol e testosterona. 
Ocorre acúmulo do DHEA, um andrógeno 
fraco e incapaz de virilizar a genitália 
masculina de forma adequada. 

(   ) Pode provocar ambiguidade genital em 
ambos os sexos cromossômicos e tem um 
perfil hormonal misto da deficiência de 21α-
hidroxilase e de 17α-hidroxilase. 

 

(A) 2 – 6 – 4 – 3 – 1 – 5. 

(B) 2 – 5 – 4 – 1 – 3 – 6. 

(C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1 – 6. 

(D) 3 – 1 – 2 – 6 – 5 – 4. 

(E) 4 – 1 – 2 – 6 – 5 – 3. 
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No ambulatório de obesidade, foram atendidos 
quatro pacientes que retornaram após a 
prescrição de tratamento farmacológico. O 
primeiro paciente apresentou deficiência de 
vitaminas D e A, constatada nos exames que 
trouxe. O segundo, portador de fibrilação atrial, 
referiu que a medicação foi suspensa pelo 
cardiologista, pois houve aumento do tempo de 
coagulação (ele usava previamente varfarina). O 
terceiro paciente queixou-se de diarreia. O quarto 
relata que teve dor importante no olho esquerdo, 
e que o seu oftalmologista fez o diagnóstico de 
glaucoma agudo e também suspendeu a 
medicação. Considerando os casos apresentados, 
assinale a alternativa que apresenta os 
medicamentos que poderiam ter causado, 
respectivamente, os efeitos colaterais descritos. 

 

(A) Orlistate, Orlistate, Liraglutida e Sibutramina. 

(B) Orlistate, Lorcaserina, Liraglutida e Sibutramina. 

(C) Lisdexanfetamina, Liraglutida, Orlistate e 
Sibutramina. 

(D) Orlistate, Lisdexanfetamina, Orlistate e 

topiramato. 

(E) Liraglutida, Orlistate, Liraglutida e Liraglutida. 

 

17 

Paciente do sexo feminino comparece ao 
ambulatório para acompanhamento. Ela tem 64 
anos, com estado funcional e cognitivo mantidos, 
está em uso de carvedilol 12,5mg 12/12 horas, 
losartan 25mg/dia, ácido acetilsalicílico 
100mg/dia, clopidogrel 75mg/dia, rosuvastatina 
20mg/dia e metformina XR 2g/dia devido a 
histórico de hipertensão, Diabetes Mellitus e 
doença arterial coronariana com infarto do 
miocárdio há 2 anos. Ao exame, PA= 
124/70mmHg, FC= 62bpm, FR= 16rpm, SpO2= 96% 
(ar ambiente); bulhas cardíacas rítmicas 
normofonéticas com sopro sistólico em foco 
aórtico ++/6 e aórtico acessório, murmúrio 
vesicular presente simétrico bilateralmente sem 
ruídos adventícios, abdome inocente, membros 
inferiores sem edema. Exames laboratoriais: 
Creatinina= 1,1mg/dL Valor de referência – VR: 
0,5-1,2), CKD-EPI= 53ml/min, potássio= 4,6mEq/L, 
Glicemia de jejum= 135mg/dL, hemoglobina 
glicada (HbA1c)= 7,5%, Microalbuminúria= 
320mg/g creatinina, Colesterol total= 170mg/dL, 
HDL-c= 48mg/dL, LDL-c= 91,6mg/dL, 
triglicerídeos= 152mg/dL. Considerando as 
informações apresentadas, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 

I. A pressão arterial está na meta recomendada 
e a meta de HbA1c é menor de 7,0%. 

II. A meta do LDL-c é 70mg/dL e do colesterol 
não HDL é 100mg/dL. 

III. Associar ezetimiba nesse momento para 
atingir a meta de LDL-c não é uma boa opção 
terapêutica. 

IV. Deve-se aumentar a dose de losartan para 
reduzir a microalbuminúria e o risco de 
disfunção renal. 

V. Devido ao elevado risco cardiovascular e 
para reduzir o risco de disfunção renal, há 
indicação da prescrição de inibidores de 
SGLT-2. 

 

(A) I, II, III, IV e V. 

(B) Apenas I, II, III e V. 

(C) Apenas I, IV e V. 

(D) Apenas I, III, e V. 

(E) Apenas II, IV e V. 
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Paciente feminina de 28 anos, história prévia de 
acromegalia, já submetida a duas cirurgias. 
Atualmente, usa lanreotida, com bom controle da 
patologia. Em consulta, ela relata o desejo de 
engravidar. Sobre esse caso, assinale a 
alternativa que apresenta a conduta correta.  

 

(A) Manter a medicação e acompanhar o 
crescimento tumoral por ressonância da hipófise. 

(B) Manter a medicação e acompanhar o 
crescimento tumoral pela dosagem de GH e IGF-
1. 

(C) Suspender a medicação dois meses antes de a 
paciente engravidar e acompanhar o tumor pela 
dosagem de GH e IGF-1. 

(D) Suspender a medicação dois meses antes de a 

paciente engravidar e acompanhar o tumor pela 
campimetria. 

(E) Substituir a medicação por octreotide de longa 
duração dois meses antes de a paciente 
engravidar. O controle deverá ser feito por 
campimetria. 

 

19 

Mulher de 35 anos de idade com história de 
carcinoma medular de tireoide operado na 
infância foi orientada na gestação a fazer o 
rastreamento de neoplasia endócrina múltipla em 
seu filho. Comparece ao consultório do 
endocrinologista com os exames evidenciando a 
presença de mutação do proto-oncogene RET no 
códon 620. Assinale a alternativa que apresenta 
em qual categoria de risco de CMT familiar essa 
paciente se enquadra, a conduta adequada quanto 
a esse risco e a conduta para avaliação de 
hiperparatireoidismo primário (HPTP). 

 

(A) Nível 1 - risco intermediário; recomenda-se 
tireoidectomia antes dos 10 anos de idade; não 
se recomenda rastreio de rotina para 
hiperparatireoidismo. 

(B) Nível 2 - risco alto; recomenda-se tireoidectomia 
total com remoção da cápsula posterior antes 
dos 5 anos de idade; não se recomenda de rotina 
o rastreamento de HPTP. 

(C) Nível 3 - risco mais elevado; recomenda-se 

tireoidectomia total com linfadenectomia de 
compartimento central nos primeiros 6 meses de 
idade; não se recomenda de rotina o 
rastreamento de HPTP. 

(D) Nível 2 - risco alto; recomenda-se tireoidectomia 

total com remoção da cápsula posterior antes 
dos 5 anos de idade; recomenda-se avaliação de 
Cálcio e PTH a cada 2 ou 3 anos ou em intervalo 
menor se houver caso familiar, iniciando-se essa 
avaliação com 11 anos de idade. 

(E) Nível 4 - risco alto; recomenda-se tireoidectomia 

total com remoção da cápsula posterior assim 
que possível; recomenda-se avaliação de Cálcio 
e PTH a cada 6 meses ou a cada ano, iniciando-
se essa avaliação com 8 anos de idade. 
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Sobre os distúrbios do PTH, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) Mulher de 56 anos foi submetida à 
paratireoidectomia por hiperparatireoidismo 
primário. Apresentava tumor marrom em 
mandíbula e nefrolitíase. No segundo dia pós-
operatório, apresentou parestesia perioral e 
fraqueza muscular. Os exames mostraram 
cálcio 6,8mg/dL (VR 8,5-10,2), Fósforo 1,9 
mg/dL (VR 2,5-4,5) e Mg 1,5mg/dL (VR 1,5-
2,5mg/dL), 25-OH-D 28ng/mL (VR>30). A 
hipótese mais provável é de hipocalcemia por 
fome óssea.  

(   ) A dosagem de PTH durante cirurgia de 
tireoidectomia é útil no sentido de ajudar a 
identificar os pacientes com maior risco de 
hipocalcemia no pós-operatório. Um PTH 
dosado 20 minutos após a cirurgia > 15pg/mL 
indica baixo risco de hipocalcemia, não 
sendo necessária monitorização intensa da 
calcemia.  

(   ) Os níveis de PTH tendem a ser menores nos 
pacientes de raça negra, maiores com o 
avançar da idade e com maiores índices de 
massa corpórea. Além disso, não sofrem 
influência com uso de suplementos de 
biotina. 

(   ) O sinal de Chvostek se caracteriza por 
contração da musculatura facial ipsilateral à 
percussão do zigoma enquanto o sinal de 
Trousseau, mais sensível e menos específico 
que o primeiro, caracteriza-se por espasmo 
carpal quando se mantém a pressão do 
manguito pelo menos 10 mmHg acima da 
pressão arterial sistólica por 5 minutos. 
Ambos sugerem hipocalcemia. 

(   ) A principal causa de hipoparatireoidismo é 
pós-cirúrgica, ocasionada pelo acometimento 
das paratireoides durante tireoidectomia ou 
paratireoidectomia total. Em adultos, quando 
não se identifica história de cirurgia ou 
irradiação cervical, deve-se pensar nas 
doenças hereditárias, como etiologia do 
hipoparatireoidismo.  

 

(A) V – V – F – F – F. 

(B) V – F – V – F – F. 

(C) V – V – F – F – V. 

(D) F – V – F – F – V. 

(E) F – V – V – V – V. 

 

21 

Sobre as síndromes hiperandrogênicas, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). 

 

I. O diagnóstico da principal forma de 
hiperplasia adrenal congênita é feito usando-
se estímulo com ACTH sintético para 
dosagem de 17-oh-progesterona quando seus 
níveis basais estão entre 200 e 1000 ng/dL. 

II. O início de hirsutismo no período peripuberal, 
com progressão lenta, sem virilização 
associada, com níveis de testosterona 
normais e ultrassonografia transvaginal sem 
ovários policísticos é suficiente para fechar o 
diagnóstico de hirsutismo idiopático. 

III. Para a quantificação visual do hirsutismo, 
utiliza-se a escala de Ferriman-Gallwey 
modificada, que consiste na avaliação de 
áreas específicas do corpo feminino (mento, 
abdome superior e membros inferiores). Em 
geral, sugere-se um ponto de corte de 9 ou 
mais para se diagnosticar hirsutismo em 
mulheres brancas e negras. 

IV. Embora na hiperplasia adrenal congênita por 
deficiência de 21-alfa-hidroxilase o defeito na 
biossíntese de aldosterona seja clinicamente 
aparente apenas na forma perdedora de sal, a 
deficiência de aldosterona subclínica pode 
estar presente nas demais formas de HAC por 
deficiência de 21-alfa-hidroxilase. Isso pode 
ser avaliado pela relação 
aldosterona/atividade de renina plasmática. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I, II e III. 

(C) Apenas II, III e IV. 

(D) Apenas I e IV. 

(E) Apenas I, II e IV.  
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Sobre o HIV e a função adrenal, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) O principal agente etiológico de insuficiência 
adrenal (IA) de causa infecciosa é o 
citomegalovírus. 

(   ) Caso o valor do cortisol sérico matinal de um 
paciente com HIV seja de 3 ug/dL, está 
confirmado o diagnóstico de IA. 

(   ) A hiperpotassemia persistente em um 
paciente com IA deve alertar para a 
possibilidade de déficit de 
mineralocorticoide. 

(   ) A rifampicina, usada no tratamento de 
tuberculose, pode desencadear IA, pois inibe 
a esteroidogênese adrenal. 

 

(A) V – V – V – F. 

(B) F – V – F – V. 

(C) V – V – F – V. 

(D) V – F – V – V. 

(E) F – V – V – V. 

 

23 

Um jovem de 29 anos procura atendimento 
médico com poliúria e polidipsia, acordando à 
noite 5 vezes para urinar, com início há 6 meses e 
piora progressiva. Na história pregressa, revela 
tratamento de Depressão há 3 anos e de 
Tuberculose há 10 anos. Apresenta-se hidratado, 
acianótico e anictérico. Peso: 60 kg. Altura: 1,66 
m. PA: 110x60 mmHg. FC: 94 bpm. Exame físico 
sem anormalidades. Os exames mostram: Na 140 
mEq/L; 4 mEq/L; glicemia: 90 mg/dL; Ureia: 55 
mg/dL; Creatinina: 1,3 mg/dL; Hemograma normal, 
EAS com densidade 1004; débito urinário de 4,5 L 
em 24h. Sobre o caso, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Se o teste de restrição hídrica nesse paciente 
evidenciar osmolaridade urinária após restrição 
hídrica < 300 mOsm/kg e > 750 após o DDAVP, 
o diagnóstico a ser pensado é de Diabetes 
Insipidus (DI) nefrogênico parcial. 

(B) O diagnóstico mais provável é o de Polidipsia 
primária, pois o paciente tem histórico de doença 
psiquiátrica e a natremia está normal. Além 
disso, o débito urinário é inferior a 50mL/kg. 

(C) A nictúria, a densidade urinária < 1005 e a 
diurese > 40mL/kg sugerem o diagnóstico de 
Diabetes Insipidus. Se o teste de restrição hídrica 
revelar osmolaridade urinária após a restrição 
hídrica de 750 mOsm/Kg, o diagnóstico é de DI 
central completo. 

(D) A osmolaridade plasmática calculada do paciente 
é de 303 mOsm/kg, sendo necessária a 
realização do teste de restrição hídrica. 

(E) A dosagem de hemoglobina glicada deveria ter 
sido solicitada para avaliar diagnóstico de 
Diabetes Mellitus descompensada.  
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Homem de 29 anos, com diagnóstico de Diabetes 
Mellitus tipo 1 desde os 6 anos, vem à consulta e 
relata importante plenitude gástrica. O sintoma 
apareceu há cerca de 8 meses e há cerca de 3 
meses começou a apresentar também êmese pós-
prandial. Após os vômitos, ele relata que 
apresenta hipoglicemia. Considerando o 
diagnóstico clínico descrito, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) A retenção de líquidos na gastroparesia diabética 
ocorre em uma fase mais tardia. 

(B) A investigação deve ser ativa, pois 
frequentemente a gastroparesia diabética 
aparece em pacientes sem neuropatias prévias. 

(C) Devido ao tônus vagal diminuído, a gastrina 

encontra-se elevada, causando o retardo do 
esvaziamento gástrico. 

(D) Na gastroparesia diabética, há fraca correlação 
dos sintomas com o esvaziamento gástrico. 

(E) O tratamento da gastroparesia inclui o uso de 

fármacos procinéticos, sendo a domperidona 
mais bem tolerada. 

 

25 

Os novos sistemas de monitorização glicêmica 
vêm quebrando os paradigmas de como é tratado 
o diabetes. Sobre esse assunto, é correto afirmar 
que 

 

(A) é necessário ter no mínimo 50% dos dados 

coletados para a correta leitura e interpretação 
da monitorização glicêmica intersticial. 

(B) o sistema de glicemia intersticial deve ser evitado 
em pacientes com Diabetes Mellitus gestacional 
e em crianças muito novas. 

(C) o tempo no alvo conta um pouco mais de 
variabilidade glicêmica, um tempo no alvo de 70-
180 mg/dl por 60% do tempo mostra que o 
paciente manteve bom controle glicêmico, sendo 
esse valor compatível com HbA1c de 7%. 

(D) uma variabilidade glicêmica medida pelo sensor 
< 45% confere maior estabilidade glicêmica e 
melhor controle do DM. 

(E) nos períodos de grande variabilidade glicêmica 
(variações positivas ou negativas maiores que 2 
mg/dl por minuto), é necessário checar os 
valores com glicemia capilar. 

 

26 

Referente às diversas formas de Hiperplasia 
Adrenal Congênita, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A forma mais comum de HAC é a decorrente da 
deficiência de 21-alfa-hidroxilase. Na forma 
clássica, o excesso de androgênios leva à 
virilização de genitálias interna e externa nas 
meninas e alteração das estruturas derivadas 
dos ductos de Wolf nos meninos. 

(B) A enzima 3-beta-hidroxiesteroide-desidrogenase 
atua nas 3 camadas do córtex adrenal. Sua 
deficiência impede a formação de progesterona, 
com aumento da produção de DHEA e 
androstenediona. É causa de genitália ambígua 
em ambos os sexos. 

(C) A deficiência de 17-alfa-hidroxilase cursa com 

quadro de pseudo-hermafroditismo feminino. 

(D) Uma das mutações mais frequentes da 
deficiência de 11-beta-hidroxilase no Brasil é a 
Q356X (nonsense). O tratamento dessa forma de 
hiperplasia adrenal congênita requer sempre o 
uso de anti-hipertensivos associado à reposição 
de glicocorticoides. 

(E) A deficiência de enzima 3-beta-hidroxiesteroide-

desidrogenase cursa com alteração das 
estruturas derivadas dos ductos de Wolf nos 
meninos e pseudo-hermafroditismo masculino. 
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Em relação às dislipidemias secundárias, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). 

 

I. Os pacientes com dislipidemia secundária 
estão predispostos às mesmas complicações 
da dislipidemia primária, à exceção da 
xantomatose. 

II. O tratamento dos pacientes HIV positivo com 
triglicerídeos < 500mg/dL deve priorizar o 
controle do LDL, utilizando-se das estatinas 
para isso. Deve-se dar preferência para os 
compostos não metabolizados pela CYP3A4. 
A Sinvastatina deve ser evitada nesses 
pacientes. 

III. Os pacientes HIV sem tratamento cursam 
com níveis reduzidos de colesterol total, LDL, 
HDL e aumento dos triglicerídeos. Uma das 
explicações para os baixos níveis de HDL se 
relaciona à proteína Nef do HIV, capaz de 
inibir o ATP-binding cassette transporter-A1 
(ABCA-1). 

IV. Dentre as causas secundárias de 
hipertrigliceridemia, pode-se citar a síndrome 
nefrótica, a doença renal crônica, a dieta rica 
em carboidratos, mas não a gestação, em que 
ocorre um aumento de LDL apenas. 

 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas III. 

(C) Apenas II, III e IV. 

(D) Apenas II e III. 

(E) Apenas I e IV. 

 

28 

Paciente do sexo feminino, 30 anos, queixa-se de 
escurecimento da pele, astenia e dores 
abdominais. Como antecedente pessoal, 
apresenta hipotireoidismo diagnosticado aos 20 
anos (com uso correto e regular da levotiroxina) 
de antecedente familiar: irmã com diabetes tipo 1. 
Sobre esse caso, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Como a paciente tem diagnóstico de 
hipotireoidismo, a hipótese diagnóstica mais 
provável é uso inadequado de levotiroxina e 
hipotireoidismo descontrolado. 

(B) Como a paciente tem presença de 
autoimunidade da tireoide e irmã com diabetes 
tipo 1, deve-se questionar a presença de doença 
de Addison. O screening é feito pela dosagem de 
cortisol após 1 mg de dexametasona overnight. 

(C) Como a paciente tem presença de 
autoimunidade da tireoide e irmã com diabetes 
tipo 1, deve-se questionar a presença de doença 
de Addison. O screening é feito pela dosagem de 
cortisol basal e ACTH. 

(D) Como a paciente tem o diagnóstico de doença 
autoimune da tireoide, se confirmada a presença 
de doença de Addison, faz-se o diagnóstico de 
Neoplasia Endócrina do tipo 2, de origem 
autossômica recessiva. 

(E) Como a paciente tem o diagnóstico de doença 
autoimune da tireoide, se confirmada a presença 
de doença de Addison, faz-se o diagnóstico de 
síndrome poliglandular do tipo 2, de origem 
autossômica recessiva. 

 

29 

Paciente de 66 anos comparece ao ambulatório de 
Endocrinologia para seguimento do diabetes. Está 
usando linagliptina 5 mg e metformina 2000 
mg/dia. Apresenta os seguintes exames: glicemia 
de jejum = 184 mg/dl; HbA1c = 7.5%; LDL 
Colesterol = 70 mg/dl; Creatinina = 2,2 mg/dl; 
TFGe (CKD-EPI) = 28,4 mL/min/1,73m2, relação 
urinária albumina/creatinina = 310 mg/g (em três 
amostras). Assinale a alternativa que apresenta o 
estágio da Doença Renal Crônica desse paciente. 

 

(A) G3aA4. 

(B) G4A2. 

(C) G4A3. 

(D) G3bA2. 

(E) G4A4. 
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Em relação à tireoidite aguda, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) É mais comum em crianças com malformação 
em cisto tireoglosso e persistência do seio 
piriforme, sendo mais comum à direita do que à 
esquerda. 

(B) Trata-se de uma doença rara, mais comum em 
adultos, com imunossupressão, sendo 70% de 
etiologia bacteriana e 15% de etiologia fúngica. 

(C) Frequentemente a tireoidite aguda cursa com 3 

fases: tireotoxicose, hipotireoidismo e 
eutireoidismo. 

(D) Na cintilografia, mostra-se tireoide com 
hipercaptação. 

(E) São características comuns a dor cervical intensa 

e o relato de infecção de via aérea superior 
recente. 

 

31 

Paciente masculino, 23 anos, chega ao pronto 
atendimento com história de tremores, sudorese, 
confusão mental e lipotimia. Os sinais são 
relatados pelos familiares que o acompanharam. 
Não há relato de qualquer patologia prévia. A mãe 
refere que ele provavelmente ficou mais de 12 
horas sem se alimentar. A glicemia do paciente 
era de 58 mg/dl e houve melhora clínica com 
reposição de glicose intravenosa. Sobre o caso 
apresentado, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A hipoglicemia é relativamente comum em 
pacientes hígidos, quando em situações de jejum 
prolongado. 

(B) Sintomas compatíveis, glicemia baixa confirmada 
e melhora após oferta de glicose formam a 
Tríade de Whipple. 

(C) A via oral deve ser utilizada no tratamento da 
hipoglicemia, exceto quando há rebaixamento de 
nível de consciência. 

(D) Convulsão, tonturas, fraqueza, sonolência e até 

mesmo coma são possíveis complicações da 
hipoglicemia. 

(E) Hipoglicemia, que exige ajuda de terceiros, é 
classificada como sendo de Nível 3. 

 

32 

Em relação à síndrome poliglandular do tipo 1, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 

I. Para se fazer o diagnóstico de SPA tipo 1, é 
obrigatório fazer a confirmação genética da 
alteração do gene AIRE. 

II. É comum a apresentação clínica iniciar-se na 
infância com aparecimento de candidíase 
mucocutânea, hipoparatireoidismo e 
insuficiência adrenal. 

III. Não existe predileção por sexo na SPA             
tipo 1. 

IV. Além de candidíase mucutânea, 
hipoparatireoidismo e insuficiência adrenal, o 
paciente pode apresentar ooforite autoimune, 
hipogonadismo hipergonadotrófico ou DM1. 

 

(A) Apenas III e IV. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas II e III. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) Apenas II, III e IV. 
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A individualização do tratamento do diabetes 
pode ser executada por programas educacionais 
de autocuidado em grupos ou de forma individual, 
abordando alguns atributos pessoais. Assinale a 
alternativa que apresenta esses atributos 
pessoais. 

 

(A) Estado de saúde: atitudes, crenças, experiências 
e desejo de participar de programas de educação 
em diabetes; estado psicossocial; alfabetização e 
estilo de aprendizagem; questões culturais e de 
vida útil; meta terapêutica individualizada e 
outros objetivos; habilidades de autocuidado e 
acesso a recursos. 

(B) Estado de saúde: atitudes, crenças, falta de 
experiência e desejo de participar de programas 
de educação em diabetes; estado psicossocial; 
questões culturais e de vida útil; meta terapêutica 
individualizada e outros objetivos; habilidades de 
autocuidado e acesso a recursos. 

(C) Estado de saúde: atitudes, crenças, falta de 
experiência e desejo de participar de programas 
de educação em diabetes; estado psicossocial; 
alfabetização e estilo de aprendizagem; meta 
terapêutica individualizada e outros objetivos; 
habilidades de autocuidado e acesso a recursos. 

(D) Estado de saúde: atitudes, crenças, experiência 

e desejo de participar de programas de educação 
em diabetes; estado psicossocial; alfabetização e 
estilo de aprendizagem, não considerando as 
questões culturais e de vida útil; habilidades de 
autocuidado e acesso a recursos. 

(E) Estado de saúde: atitudes, crenças, experiências 

e desejo de participar de programas de educação 
em diabetes; estado psicossocial; alfabetização e 
estilo de aprendizagem, não considerando as 
questões culturais e de vida útil. 

 

34 

Paciente de 39 anos, sem relato de comorbidades, 
vem à consulta com queixa de amenorreia, com 
última menstruação há 8 meses. Ela se queixa de 
pele oleosa e de perda de cabelo. Ao exame físico, 
os sinais vitais estão estáveis. Nota-se acne na 
face e dorso. A paciente nega uso de medicações.  
Foram pedidos exames e, após avaliar os 
resultados, a paciente foi diagnosticada com 
Amenorreia Hipotalâmica Funcional, pois seus 
exames evidenciaram os seguintes valores:  

 

(A) LH maior que 20 IU/L; FSH maior que 15 IU/L; 

estradiol maior que 50 pg/mL; progesterona alta; 
prolactina normal; DHEA-S normal; testosterona 
normal. 

(B) LH maior que 15 IU/L; FSH maior que 15 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina normal; DHEA-S 
normal; testosterona baixa. 

(C) LH menor que 15 IU/L; FSH menor que 10 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina alta; DHEA-S 
normal; testosterona alta. 

(D) LH menor que 10 IU/L; FSH menor que 10 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina elevada; DHEA-S 
alta; testosterona normal. 

(E) LH menor que 10 IU/L; FSH menor que 10 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina normal; DHEA-S 
normal; testosterona normal. 

 

35 

Sobre a estrutura e o metabolismo das 
lipoproteínas, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O HDL (high density lipoprotein) contém em sua 

camada externa as apoproteínas AI e AII 
enquanto o VLDL (very low density lipoprotein) 
exibe as apoproteínas CI, CII, CIII, E e B48. 

(B) Na interação entre os Quilomícrons (QM) e HDL, 
os QM adquirem a apo-CIII e sofrem a ação da 
lipoproteína hepática. Os remanescentes desse 
processo, agora ricos em colesterol, são 
removidos pelo fígado. 

(C) A enzima CETP (cholesteryl ester transfer 
protein) transfere triglicerídeos do HDL para LDL, 
IDL e VLDL. 

(D) A lipoproteína (a) tem estrutura semelhante à do 
LDL (diferencia-se pela presença de apob48 no 
LDL). Assemelha-se também ao plasminogênio e 
pode ser considerada um fator de risco 
cardiovascular independente. Essa lipoproteína 
sofre bastante influência ambiental. 

(E) A deficiência da LCAT cursa com níveis 
reduzidos de HDL e aumento dos níveis de LDL. 
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Paciente diabético há mais de 20 anos retorna ao 
ambulatório de Endocrinologia para mostrar 
resultados de seu Mapeamento de Retina anual. 
No laudo, o oftalmologista relata: “Presença de 
dilatações venosas em um quadrante”. 
Considerando a informação do laudo, é correto 
afirmar que o paciente apresenta 

 

(A) retinopatia diabética proliferativa. 

(B) retinopatia diabética não proliferativa severa. 

(C) retinopatia diabética não proliferativa leve. 

(D) retinopatia diabética não proliferativa muito 

severa. 

(E) retinopatia diabética não proliferativa moderada. 

 

37 

Maria, 42 anos, apresenta histórico de obesidade 
grau III, diabetes mellitus, hipertensão e 
dislipidemia. Após cumpridos todos os 
protocolos, a paciente foi submetida à cirurgia 
bariátrica, com perda de peso satisfatória. Um ano 
após a cirurgia, a paciente vem para avaliação, 
com manutenção de perda de peso, porém com 
queixa de hipoglicemia. Refere que medidas de 
mudança de hábito não resolveram 
completamente o problema. Dentre as seguintes 
alternativas, qual apresenta duas medicações 
indicadas para esse caso? 

 

(A) Acarbose e Losartana. 

(B) Sitagliptina e Verapamil. 

(C) Liraglutida e Octreotide. 

(D) Metformina e Hidrocloritiazida. 

(E) Propranolol e Vildagliptina. 
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Sobre os inibidores da enzima aromatase no 
tratamento da baixa estatura, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Estão indicados em meninas com estatura 
relativamente baixa no início da puberdade e 
com idade óssea avançada. 

(B) Aumentam o nível de testosterona, que é o 

principal hormônio que age na maturação 
epifisária. 

(C) Seu uso é liberado para tratamento da baixa 
estatura somente em meninos. 

(D) A partir de seu uso, tem sido descrita a 

ocorrência de deformidades da coluna vertebral 
durante o tratamento. 

(E) Seu uso é liberado para tratamento da baixa 
estatura somente em meninas. 
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Sobre as síndromes genéticas relacionadas à 
resistência à insulina, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) A síndrome de Dunnigan é um tipo de 
lipodistrofia parcial congênita. Há redução de 
deposição de gordura subcutânea e consequente 
aumento de gordura visceral, levando ao quadro 
de resistência à insulina.  

(B) A Síndrome de Berardinelli-Seip é uma forma 
rara de lipodistrofia congênita, generalizada, de 
herança autossômica recessiva. As mutações 
dos genes AGPAT2 e BSCL2 são responsáveis 
por 95% dos casos reportados. 

(C) A síndrome de Dunnigan é uma doença 
autossômica recessiva rara. Em sua forma 
clássica, é resultante de uma mutação missense 
heterozigótica no gene LMNA, que codifica a 
proteína nuclear denominada lâmina tipo A/C. 

(D) A Síndrome de Berardinelli-Seip é caracterizada 
por ausência generalizada de tecido subcutâneo, 
com grave resistência à insulina e alterações do 
metabolismo glicêmico e lipídico. Manifesta-se 
com hipertrigliceridemia, esteatose hepática, 
hiperglicemia, diabetes mellitus e complicações 
microvasculares. 

(E) A Síndrome de Rabson Mendenhall é um 

distúrbio autossômico recessivo raro devido a 
mutações presentes no gene do receptor de 
insulina (INSR). Já foram identificadadas mais de 
70 variantes patogênicas causadoras, podendo 
debilitar a síntese dos receptores, prejudicar o 
transporte de receptores para a membrana 
celular, diminuir a afinidade do receptor à 
insulina, reduzir a atividade da tirosinaquinase do 
domínio intracelular do receptor e acelerar a 
degradação do receptor. 
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Em relação à insulina degludeca, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Em comparação à insulina glargina, a maioria 
dos estudos demonstra uma menor taxa de 
hipoglicemia noturna. 

(B) Sua estrutura é semelhante à da insulina 
humana, com exceção de uma cadeia beta 
modificada, com eliminação da treonina na 
posição 30 e adição de um diácido graxo com 16 
carbonos à lisina na posição B29. 

(C) Forma multi-hexâmeros solúveis no local da 
aplicação, dos quais monômeros são lentamente 
separados e liberados na circulação. 

(D) Seu longo tempo de ação (> 40 horas) permite 
maior flexibilidade no horário de aplicação. 

(E) Assim como outras insulinas, após iniciado o uso, 
deve ser utilizada em até 28 dias. 
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Referente às neoplasias endócrinas múltiplas, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 

I. As neoplasias endócrinas múltiplas (NEM) 
são transmitidas por um padrão de herança 
autossômico dominante e têm expressividade 
variável com a idade. 

II. A NEM-1 é transmitida por herança 
autossômica dominante de alta penetrância. 
O gene responsável por ela está localizado no 
cromossoma 11 (11q13). O gene NEM-1 
contém 10 exons e codifica uma proteína 
chamada Menin. Cerca de 10% dos pacientes 
pode ter uma forma esporádica da doença. 

III. Existe uma correlação genótipo-fenótipo na 
NEM-1. 

IV. Há uma mutação germinativa (nonsense) no 
gene CDKN2A (cyclin-dependent kinase 
inhibitor 2A) em uma família com fenótipo 
semelhante à NEM-1. Essa mutação foi 
descrita em uma pessoa com 
hiperparatireoidismo primário, tumor 
carcinoide e adenoma hipofisário, o que foi 
denominado NEM-4 ou NEM-X. 

 

(A) Apenas I e III. 

(B) Apenas II e IV. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas I, II e IV. 
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Assinale a alternativa que apresenta o mecanismo 
mais provável pelo qual a hiperprolactinemia 
causa amenorreia. 

 

(A) Inibição direta ao FSH. 

(B) Estímulo à POMC. 

(C) Estímulo à Inibina A. 

(D) Ação direta inibindo o GnRH. 

(E) Inibição da kisspeptina. 
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Em relação ao Raquitismo e à Osteomalácia, 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) Raquitismo e Osteomalácia são doenças 
metabólicas em que há comprometimento da 
mineralização óssea, sendo o Raquitismo 
decorrente de acometimento da placa epifisária e 
a Osteomalácia dos ossos cortical e trabecular. 
Essas doenças podem estar relacionadas a 
causas genéticas referentes à deficiência de 
vitamina D, como o Raquitismo dependente da 
vitamina D tipo II, em que ocorrem mutações no 
gene do receptor da vitamina D (12q13) com 
herança autossômica dominante. 

(B) Em todos os tipos de Raquitismo e 
Osteomalácia, os pacientes podem apresentar 
fronte olímpica, retardamento da erupção dos 
dentes, craniotabes, hipoplasia de esmalte 
dentário, rosário raquítico, convulsões por 
hipocalcemia, alopécia total e sinais de 
Chvosteke Trousseau. 

(C) Independentemente dos tipos de Raquitismo e 

Osteomalácia, encontram-se níveis sanguíneos 
aumentados de Fosfatase Alcalina e 
Osteocalcina e reabsorção urinária tubular de 
Fosfato aumentada. 

(D) No tipo de Raquitismo dependente de vitamina D 

do tipo II, a 1,25(OH)2D3 está aumentada, ao 
passo que pode estar normal no dependente de 
vitamina D do tipo I e no carencial. 

(E) Nos Raquitismos tipos hipofosfatêmico e 
Oncogênico, o PTH está normal; nos tipos 
dependentes de vitamina D e carencial, o PTH 
está aumentado. Já a calciúria pode estar normal 
no tipo hipofosfatêmico, mas estará diminuída 
nos demais tipos. 
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Assinale a alternativa que apresenta apenas os 
medicamentos que acarretam predominantemente 
hipercolesterolemia. 

 

(A) Terapia estrogênica, tiazídicos em altas doses e 

inibidores de protease. 

(B) Isotretiniona, betabloqueadores e mitotano. 

(C) Ciclosporina, tiazídicos em altas doses e 
progestágenos. 

(D) Inibidores de protease, tamoxifeno e 

progestágenos. 

(E) Tamoxifeno, ciclosporina e mitotano. 
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Sobre a Neoplasia Endócrina Múltipla (NEM) tipo 
2, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Mutações germinativas nos códons 768 (éxon 
13), 804 (éxon 14) e 891 (éxon 15) estão 
associadas especialmente ao carcinoma medular 
de tireoide familiar. 

(B) O câncer medular de tireoide, na síndrome NEM 
2B, apresenta comportamento agressivo e se 
associa a um fenótipo específico, caracterizado 
pela presença de ganglioneuromatose difusa da 
língua, dos lábios, dos olhos e do trato 
gastrintestinal, muitas vezes reconhecido durante 
a infância (neuromas da mucosa). 

(C) As NEM-2A, NEM-2B e carcinoma medular de 
tireoide estão associadas a mutações ativadoras 
da linhagem germinativa do proto-oncogene 
RET, em mais de 90% dos casos. Mutações 
somáticas desse proto-oncogene também foram 
verificadas em casos esporádicos de carcinoma 
medular de tireoide. 

(D) Mutações do códon 634 (éxon 13) estão 
presentes em 80% dos casos de NEM-2A e se 
associam à maior frequência de feocromocitoma 
e carcinoma medular de tireoide. 

(E) Em geral, a mutação do gene RET na NEM-2B 
refere-se à conversão da metionina em treonina 
do códon 918. 

 

46 

Segundo o DSM V, quais critérios compõem o 
diagnóstico de Transtorno de Compulsão 
Alimentar Periódica? 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 

I. Em episódios de compulsão alimentar 
recorrentes, a compulsão alimentar é 
caracterizada por: comer, em um período 
definido de tempo, uma quantidade de 
comida maior que a média da população e 
sensação de falta de controle sobre a 
ingestão alimentar durante o episódio. 

II. Um episódio de compulsão alimentar é 
caracterizado por: comer mais rapidamente 
que o normal; comer até sentir-se 
desconfortável; comer grandes quantidades 
de comida quando não estiver com fome; 
comer sozinho por sentir-se envergonhado; 
sentir-se mal a respeito de si mesmo e com 
sentimento de culpa. 

III. Os episódios de compulsão alimentar podem 
acontecer 1x por semana por pelo menos 6 
meses. 

IV. Os episódios de compulsão alimentar              
estão associados a comportamentos 
compensatórios. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas I, II e III. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) Apenas I, II e IV. 
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Em relação aos Desreguladores Endócrinos (DE), 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os DEs são absorvidos principalmente por via 
oral, inalatória, percutânea e, em sua maioria, 
ligam-se a receptores citoplasmáticos. 

(B) O bisfenol A (BPA) está presente nos papéis 

térmicos, e os ftalatos nas garrafas PET. 

(C) Concentrações de bisfenol A se correlacionaram 
positivamente com os níveis de insulina-like 3 no 
cordão umbilical de meninos. 

(D) Não há evidências em humanos que permitam 

presumir um risco de anomalia genital masculina 
à exposição aos ftalatos. 

(E) Os mecanismos de ação dos DEs para a redução 
da fertilidade podem incluir alterações na 
espermatogênese e na esteroidogênese nas 
células de Sertoli. 
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A avaliação de fraturas vertebrais (em inglês, 
vertebral fracture assessment [VFA]) possibilita 
analisar a presença de fraturas a partir de uma 
imagem da coluna lateral do paciente realizada 
durante o exame de densitometria óssea. Em 
relação ao exame de VFA, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) É mais barato que a radiografia de coluna lombar 
e torácica. 

(B) Emite mais radiação que a radiografia de coluna 

lombar e torácica. 

(C) Tornou-se o padrão-ouro para identificação de 
fraturas vertebrais. 

(D) Apresenta correlação fraca com a radiografia nas 
fraturas moderadas e graves. 

(E) É indicado para mulheres com mais de 60 anos e 

homens com mais de 70 anos. 
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Quanto aos testes genéticos para diferenciar a 
doença nodular da tireoide, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Rosetta GX™: avalia 24 miRNAs. 

(B) ThyroSeq V.2®: avalia, entre outras coisas, 

pequenas inserções e deleções. 

(C) Afirma®: avalia a metilação do tecido afetado. 

(D) Thygen X®/ThyraMIR™: combina o painel de 7 

genes e 10 miRNAs. 

(E) ThyroSeq V.2®: nessa versão, permite identificar 
também o Câncer Medular de Tireoide. 
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O estudo Look AHEAD demonstrou que 
intervenções na vida diária, como dieta 
hipocalórica aliada à prática de atividade física 
não supervisionada, promovem 

 

(A) perda de peso sustentável, diminuição da 

mortalidade cardiovascular e redução da hba1c. 

(B) perda de peso sustentável, diminuição da 
mortalidade cardiovascular e redução do 
número/dose de medicamentos. 

(C) diminuição da mortalidade cardiovascular, 

redução de hba1c e redução do uso de 
medicamentos. 

(D) diminuição da mortalidade cardiovascular, 
redução de hba1c e redução de número/dose de 
medicamentos. 

(E) perda de peso sustentável, redução da hba1c e 

redução do número/dose de medicamentos. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Paciente do sexo feminino de 21 anos de idade, sem comorbidades prévias, chega à emergência com 
quadro de dor abdominal, vômitos, mal-estar e febre de 38 graus, com evolução do quadro há 3 dias. Ao 
exame: paciente corada, desidratada ++/4, acianótica, anictérica, pressão arterial de 90x60 mmHg, 
frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto. Tireoide sem sopros e normopalpável. Exame 
cardiovascular sem particularidades. Exame do aparelho respiratório sem alterações. Abdome: 
peristáltico, flácido, discretamente doloroso à palpação profunda, sem massas, visceromegalias ou sinais 
de irritação peritoneal. Membros inferiores sem alterações. Nos exames laboratoriais, encontra-se: 
glicemia 476 mg/dL; pH=7,20; Bicarbonato 11 mEq/L; Potássio 5,1 mEq/L; Sódio 140 mEq/L; Ureia 60 
mg/dL; Creatinina 1,4 mg/dL; Hemoglobina 12 g/L; Leucometria 14.000 com 6% de bastões. Cetonúria 
presente. Análise de urina com glicosúria 2+.  

O caso descrito se refere à mais importante emergência endocrinológica. Em relação a essa patologia, 
essa patologia, discorra sobre sua definição, apresentação clínica, classificação, causas principais, 
diagnósticos diferenciais, tratamento, critérios de resolução, manejo após resoluções e possíveis 
complicações do tratamento. 
 
1 
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04 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

2 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

4 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

5 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

6 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

7 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  
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Conhecimentos Específicos 

11 

O estudo Look AHEAD demonstrou que 
intervenções na vida diária, como dieta 
hipocalórica aliada à prática de atividade física 
não supervisionada, promovem 

 

(A) perda de peso sustentável, diminuição da 
mortalidade cardiovascular e redução da hba1c. 

(B) perda de peso sustentável, diminuição da 
mortalidade cardiovascular e redução do 
número/dose de medicamentos. 

(C) diminuição da mortalidade cardiovascular, 
redução de hba1c e redução do uso de 
medicamentos. 

(D) diminuição da mortalidade cardiovascular, 
redução de hba1c e redução de número/dose de 
medicamentos. 

(E) perda de peso sustentável, redução da hba1c e 

redução do número/dose de medicamentos. 

 

12 

Mulher, 67 anos, apresenta queixas de fraqueza 
muscular proximal de leve intensidade há três 
meses, mas que a tinha feito cair ao subir um 
pequeno degrau e fraturar o punho esquerdo. A 
paciente não se expunha muito ao sol e levava 
uma vida sedentária. Foi tabagista por 10 anos até 
os 35 anos e teve, quase toda sua vida, moderada 
ingestão de cálcio. Pós-menopausada desde os 
49 anos, sem ter feito terapia hormonal. GIII, PIII, 
sem outras queixas. Ao exame clínico, parecia 
hígida, com nódulos de Bouchard nos dedos das 
mãos e hiporreflexia. P = 58,6kg, altura = 162 cm, 
PA (sent) = 145x83, FC = 84. Os exames 
laboratoriais apresentaram: Cálcio iônico = 4,4 
mg%, PTH = 90pg/mL, calcidiol = 14,5ng/mL, 
calciúria de 24h (1.450mL) = 95 mg/24h, creatinina 
sérica = 1,2mg%, C-telopeptídeo (CTX) e fosfatase 
alcalina óssea normais. A densitometria óssea 
mostrou coluna (T score = -2,9) e colo femoral (T 
score = -2,1). 

Qual(is) o(s) diagnóstico(s) dessa paciente? 

 

(A) Osteomalacia e osteoporose. 

(B) Insuficiência de vitamina D, hipercalcemia e 
hiperparatireoidismo primário. 

(C) Deficiência de vitamina D, hiperparatireoidismo 

secundário e osteoporose. 

(D) Osteoporose de coluna de causa idiopática. 

(E) Insuficiência de vitamina D, hiperparatireoidismo 

secundário e osteoporose idiopática. 

 

13 

Homem, triatleta, vem ao consultório com queixa 
de palpitação, refere que sua frequência cardíaca 
basal, que era 34 bpm, aumentou para 55 bpm e 
relata uma diminuição importante da performance. 
Queixa-se também de dor cervical anterior 
intensa, com melhora após uso de anti-
inflamatório. Refere previamente função 
tireoidiana normal, com anti-tireoglobulina 
elevada. Mãe e irmãs sem tireoidopatias prévias. 
Na dosagem de TSH <0.02 mUI/L (VR 0.4-4.0 
mUI/L) e T4l 2.2 mUI/l (VR 0.8-1.9 mUI/L), TRAb 
negativo e anti TPO negativo. Duas semanas após 
essa dosagem, o paciente alega melhora dos 
sintomas, mantendo sua frequência cardíaca 
basal de costume e retorna com os seguintes 
exames: TSH 5.0 mUI/L e T4l 1.0 mUI/L. Sobre o 
caso clínico apresentado, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Como o quadro é clássico de tireoidite subaguda, 
não há necessidade de orientação quanto aos 
possíveis tratamentos de doença de Graves. 

(B) Como o paciente apresentou quadro de 

hipertireoidismo, seguido de hipotireoidismo 
subclínico, deve-se iniciar terapia dupla com 
droga antitireoidiana e levotiroxina, uma vez que 
o quadro é classicamente de doença autoimune 
da tireoide. 

(C) Considerando a presença de anti-tireoglobulina, 
deve-se orientar esse paciente quanto aos 
controles dos sintomas e possível hipotireoidismo 
permanente. 

(D) Classicamente, a tireoidite subaguda evolui em 3 

fases: hipertireoidismo, que tem duração de 2-6 
semanas, fase de hipotireoidismo transitório e 
duração variável, e fase de eutireoidismo, sendo 
a fase de recuperação da glândula. 
Frequentemente, esses pacientes evoluem com 
hipotireoidismo. 

(E) Febre e elevação da velocidade de 
hemossedimentação também são frequentes 
nesses casos. 
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Em relação ao impacto da obesidade na 
fertilidade, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Homens obesos costumam apresentar 
testosterona total reduzida, testosterona livre 
elevada, inibina B elevada e relação FSH/LH 
reduzida. 

(B) A cirurgia bariátrica está relacionada com a 
melhora dos níveis de LH, FSH, SHBG, 
testosterona, hormônio antimülleriano e GnRH. 

(C) As mulheres com IMC superior a 25 kg/m2 

apresentam ovócitos maiores e menos 
propensos a completarem o seu desenvolvimento 
após a fertilização. 

(D) A insulina age aumentando a sensibilidade 
hipofisária ao GnRH, estimulando de forma 
indireta a esteroidogênese ovariana. 

(E) 60% das infertilidades ovulatórias podem ser 
atribuídas ao excesso de peso. 

 

15 

Uma mulher de 58 anos, hipertensa e com 
insuficiência cardíaca classe funcional NYHA III, 
realizou exames de rotina que mostraram glicemia 
145mg/dL, HbA1c 8,0%, creatinina 2,3 mg/dL e 
TFG (CKD-EPI) 27,3 mL/min. Como não sabia que 
era diabética, optou-se por repetir glicemia de 
jejum, que resultou em 138 mg/dL. Qual, dentre as 
seguintes alternativas, seria a melhor para essa 
paciente? 

 

(A) Pioglitazona. 

(B) Linagliptina. 

(C) Dapagliflozina. 

(D) Empagliflozina. 

(E) Canagliflozina. 

 

16 

Considerando as deficiências enzimáticas 
envolvidas na hiperplasia adrenal congênita, 
relacione as colunas e assinale a alternativa com 
a sequência correta. 

 

1. 3β-HSD tipo II. 

2. StAR. 

3. 11β-hidroxilase. 

4. 21α-hidroxilase. 

5. 17α-hidroxilase. 

6. POR (p450 oxidorredutase). 

 

(   ) Ausência completa de esteroides adrenais e 
hiperplasia lipoídica por acúmulo de 
colesterol nas células adrenais. 

(   ) Excesso de mineralocorticoides com 
hipertensão grave e hipocalemia e DDS 
associado pela ausência de produção de 
andrógenos adrenais. 

(   ) Aumento na 17OH progesterona e clínica 
dependente do grau de mutação enzimática, 
podendo apresentar deficiência de 
mineralocorticoides e de cortisol, bem como 
hiperandrogenismo em diferentes graus. 

(   ) Faz parte das deficiências na HSRC com 
hipertensão. Essa última é secundária a 
aumento do 11-deoxicortisol e da DOC,  
sendo que ambos possuem efeito 
mineralocorticoide. 

(   ) É bastante rara. Não há produção de 
mineralocorticoides, cortisol e testosterona. 
Ocorre acúmulo do DHEA, um andrógeno 
fraco e incapaz de virilizar a genitália 
masculina de forma adequada. 

(   ) Pode provocar ambiguidade genital em 
ambos os sexos cromossômicos e tem um 
perfil hormonal misto da deficiência de 21α-
hidroxilase e de 17α-hidroxilase. 

 

(A) 2 – 6 – 4 – 3 – 1 – 5. 

(B) 2 – 5 – 4 – 1 – 3 – 6. 

(C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1 – 6. 

(D) 3 – 1 – 2 – 6 – 5 – 4. 

(E) 4 – 1 – 2 – 6 – 5 – 3. 
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No ambulatório de obesidade, foram atendidos 
quatro pacientes que retornaram após a 
prescrição de tratamento farmacológico. O 
primeiro paciente apresentou deficiência de 
vitaminas D e A, constatada nos exames que 
trouxe. O segundo, portador de fibrilação atrial, 
referiu que a medicação foi suspensa pelo 
cardiologista, pois houve aumento do tempo de 
coagulação (ele usava previamente varfarina). O 
terceiro paciente queixou-se de diarreia. O quarto 
relata que teve dor importante no olho esquerdo, 
e que o seu oftalmologista fez o diagnóstico de 
glaucoma agudo e também suspendeu a 
medicação. Considerando os casos apresentados, 
assinale a alternativa que apresenta os 
medicamentos que poderiam ter causado, 
respectivamente, os efeitos colaterais descritos. 

 

(A) Orlistate, Orlistate, Liraglutida e Sibutramina. 

(B) Orlistate, Lorcaserina, Liraglutida e Sibutramina. 

(C) Lisdexanfetamina, Liraglutida, Orlistate e 
Sibutramina. 

(D) Orlistate, Lisdexanfetamina, Orlistate e 

topiramato. 

(E) Liraglutida, Orlistate, Liraglutida e Liraglutida. 

 

18 

Paciente do sexo feminino comparece ao 
ambulatório para acompanhamento. Ela tem 64 
anos, com estado funcional e cognitivo mantidos, 
está em uso de carvedilol 12,5mg 12/12 horas, 
losartan 25mg/dia, ácido acetilsalicílico 
100mg/dia, clopidogrel 75mg/dia, rosuvastatina 
20mg/dia e metformina XR 2g/dia devido a 
histórico de hipertensão, Diabetes Mellitus e 
doença arterial coronariana com infarto do 
miocárdio há 2 anos. Ao exame, PA= 
124/70mmHg, FC= 62bpm, FR= 16rpm, SpO2= 96% 
(ar ambiente); bulhas cardíacas rítmicas 
normofonéticas com sopro sistólico em foco 
aórtico ++/6 e aórtico acessório, murmúrio 
vesicular presente simétrico bilateralmente sem 
ruídos adventícios, abdome inocente, membros 
inferiores sem edema. Exames laboratoriais: 
Creatinina= 1,1mg/dL Valor de referência – VR: 
0,5-1,2), CKD-EPI= 53ml/min, potássio= 4,6mEq/L, 
Glicemia de jejum= 135mg/dL, hemoglobina 
glicada (HbA1c)= 7,5%, Microalbuminúria= 
320mg/g creatinina, Colesterol total= 170mg/dL, 
HDL-c= 48mg/dL, LDL-c= 91,6mg/dL, 
triglicerídeos= 152mg/dL. Considerando as 
informações apresentadas, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 

I. A pressão arterial está na meta recomendada 
e a meta de HbA1c é menor de 7,0%. 

II. A meta do LDL-c é 70mg/dL e do colesterol 
não HDL é 100mg/dL. 

III. Associar ezetimiba nesse momento para 
atingir a meta de LDL-c não é uma boa opção 
terapêutica. 

IV. Deve-se aumentar a dose de losartan para 
reduzir a microalbuminúria e o risco de 
disfunção renal. 

V. Devido ao elevado risco cardiovascular e 
para reduzir o risco de disfunção renal, há 
indicação da prescrição de inibidores de 
SGLT-2. 

 

(A) I, II, III, IV e V. 

(B) Apenas I, II, III e V. 

(C) Apenas I, IV e V. 

(D) Apenas I, III, e V. 

(E) Apenas II, IV e V. 
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Paciente feminina de 28 anos, história prévia de 
acromegalia, já submetida a duas cirurgias. 
Atualmente, usa lanreotida, com bom controle da 
patologia. Em consulta, ela relata o desejo de 
engravidar. Sobre esse caso, assinale a 
alternativa que apresenta a conduta correta.  

 

(A) Manter a medicação e acompanhar o 
crescimento tumoral por ressonância da hipófise. 

(B) Manter a medicação e acompanhar o 
crescimento tumoral pela dosagem de GH e IGF-
1. 

(C) Suspender a medicação dois meses antes de a 
paciente engravidar e acompanhar o tumor pela 
dosagem de GH e IGF-1. 

(D) Suspender a medicação dois meses antes de a 

paciente engravidar e acompanhar o tumor pela 
campimetria. 

(E) Substituir a medicação por octreotide de longa 
duração dois meses antes de a paciente 
engravidar. O controle deverá ser feito por 
campimetria. 

 

20 

Mulher de 35 anos de idade com história de 
carcinoma medular de tireoide operado na 
infância foi orientada na gestação a fazer o 
rastreamento de neoplasia endócrina múltipla em 
seu filho. Comparece ao consultório do 
endocrinologista com os exames evidenciando a 
presença de mutação do proto-oncogene RET no 
códon 620. Assinale a alternativa que apresenta 
em qual categoria de risco de CMT familiar essa 
paciente se enquadra, a conduta adequada quanto 
a esse risco e a conduta para avaliação de 
hiperparatireoidismo primário (HPTP). 

 

(A) Nível 1 - risco intermediário; recomenda-se 
tireoidectomia antes dos 10 anos de idade; não 
se recomenda rastreio de rotina para 
hiperparatireoidismo. 

(B) Nível 2 - risco alto; recomenda-se tireoidectomia 
total com remoção da cápsula posterior antes 
dos 5 anos de idade; não se recomenda de rotina 
o rastreamento de HPTP. 

(C) Nível 3 - risco mais elevado; recomenda-se 

tireoidectomia total com linfadenectomia de 
compartimento central nos primeiros 6 meses de 
idade; não se recomenda de rotina o 
rastreamento de HPTP. 

(D) Nível 2 - risco alto; recomenda-se tireoidectomia 

total com remoção da cápsula posterior antes 
dos 5 anos de idade; recomenda-se avaliação de 
Cálcio e PTH a cada 2 ou 3 anos ou em intervalo 
menor se houver caso familiar, iniciando-se essa 
avaliação com 11 anos de idade. 

(E) Nível 4 - risco alto; recomenda-se tireoidectomia 

total com remoção da cápsula posterior assim 
que possível; recomenda-se avaliação de Cálcio 
e PTH a cada 6 meses ou a cada ano, iniciando-
se essa avaliação com 8 anos de idade. 
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Sobre os distúrbios do PTH, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) Mulher de 56 anos foi submetida à 
paratireoidectomia por hiperparatireoidismo 
primário. Apresentava tumor marrom em 
mandíbula e nefrolitíase. No segundo dia pós-
operatório, apresentou parestesia perioral e 
fraqueza muscular. Os exames mostraram 
cálcio 6,8mg/dL (VR 8,5-10,2), Fósforo 1,9 
mg/dL (VR 2,5-4,5) e Mg 1,5mg/dL (VR 1,5-
2,5mg/dL), 25-OH-D 28ng/mL (VR>30). A 
hipótese mais provável é de hipocalcemia por 
fome óssea.  

(   ) A dosagem de PTH durante cirurgia de 
tireoidectomia é útil no sentido de ajudar a 
identificar os pacientes com maior risco de 
hipocalcemia no pós-operatório. Um PTH 
dosado 20 minutos após a cirurgia > 15pg/mL 
indica baixo risco de hipocalcemia, não 
sendo necessária monitorização intensa da 
calcemia.  

(   ) Os níveis de PTH tendem a ser menores nos 
pacientes de raça negra, maiores com o 
avançar da idade e com maiores índices de 
massa corpórea. Além disso, não sofrem 
influência com uso de suplementos de 
biotina. 

(   ) O sinal de Chvostek se caracteriza por 
contração da musculatura facial ipsilateral à 
percussão do zigoma enquanto o sinal de 
Trousseau, mais sensível e menos específico 
que o primeiro, caracteriza-se por espasmo 
carpal quando se mantém a pressão do 
manguito pelo menos 10 mmHg acima da 
pressão arterial sistólica por 5 minutos. 
Ambos sugerem hipocalcemia. 

(   ) A principal causa de hipoparatireoidismo é 
pós-cirúrgica, ocasionada pelo acometimento 
das paratireoides durante tireoidectomia ou 
paratireoidectomia total. Em adultos, quando 
não se identifica história de cirurgia ou 
irradiação cervical, deve-se pensar nas 
doenças hereditárias, como etiologia do 
hipoparatireoidismo.  

 

(A) V – V – F – F – F. 

(B) V – F – V – F – F. 

(C) V – V – F – F – V. 

(D) F – V – F – F – V. 

(E) F – V – V – V – V. 

 

22 

Sobre as síndromes hiperandrogênicas, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). 

 

I. O diagnóstico da principal forma de 
hiperplasia adrenal congênita é feito usando-
se estímulo com ACTH sintético para 
dosagem de 17-oh-progesterona quando seus 
níveis basais estão entre 200 e 1000 ng/dL. 

II. O início de hirsutismo no período peripuberal, 
com progressão lenta, sem virilização 
associada, com níveis de testosterona 
normais e ultrassonografia transvaginal sem 
ovários policísticos é suficiente para fechar o 
diagnóstico de hirsutismo idiopático. 

III. Para a quantificação visual do hirsutismo, 
utiliza-se a escala de Ferriman-Gallwey 
modificada, que consiste na avaliação de 
áreas específicas do corpo feminino (mento, 
abdome superior e membros inferiores). Em 
geral, sugere-se um ponto de corte de 9 ou 
mais para se diagnosticar hirsutismo em 
mulheres brancas e negras. 

IV. Embora na hiperplasia adrenal congênita por 
deficiência de 21-alfa-hidroxilase o defeito na 
biossíntese de aldosterona seja clinicamente 
aparente apenas na forma perdedora de sal, a 
deficiência de aldosterona subclínica pode 
estar presente nas demais formas de HAC por 
deficiência de 21-alfa-hidroxilase. Isso pode 
ser avaliado pela relação 
aldosterona/atividade de renina plasmática. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I, II e III. 

(C) Apenas II, III e IV. 

(D) Apenas I e IV. 

(E) Apenas I, II e IV.  
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Sobre o HIV e a função adrenal, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) O principal agente etiológico de insuficiência 
adrenal (IA) de causa infecciosa é o 
citomegalovírus. 

(   ) Caso o valor do cortisol sérico matinal de um 
paciente com HIV seja de 3 ug/dL, está 
confirmado o diagnóstico de IA. 

(   ) A hiperpotassemia persistente em um 
paciente com IA deve alertar para a 
possibilidade de déficit de 
mineralocorticoide. 

(   ) A rifampicina, usada no tratamento de 
tuberculose, pode desencadear IA, pois inibe 
a esteroidogênese adrenal. 

 

(A) V – V – V – F. 

(B) F – V – F – V. 

(C) V – V – F – V. 

(D) V – F – V – V. 

(E) F – V – V – V. 

 

24 

Um jovem de 29 anos procura atendimento 
médico com poliúria e polidipsia, acordando à 
noite 5 vezes para urinar, com início há 6 meses e 
piora progressiva. Na história pregressa, revela 
tratamento de Depressão há 3 anos e de 
Tuberculose há 10 anos. Apresenta-se hidratado, 
acianótico e anictérico. Peso: 60 kg. Altura: 1,66 
m. PA: 110x60 mmHg. FC: 94 bpm. Exame físico 
sem anormalidades. Os exames mostram: Na 140 
mEq/L; 4 mEq/L; glicemia: 90 mg/dL; Ureia: 55 
mg/dL; Creatinina: 1,3 mg/dL; Hemograma normal, 
EAS com densidade 1004; débito urinário de 4,5 L 
em 24h. Sobre o caso, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Se o teste de restrição hídrica nesse paciente 
evidenciar osmolaridade urinária após restrição 
hídrica < 300 mOsm/kg e > 750 após o DDAVP, 
o diagnóstico a ser pensado é de Diabetes 
Insipidus (DI) nefrogênico parcial. 

(B) O diagnóstico mais provável é o de Polidipsia 
primária, pois o paciente tem histórico de doença 
psiquiátrica e a natremia está normal. Além 
disso, o débito urinário é inferior a 50mL/kg. 

(C) A nictúria, a densidade urinária < 1005 e a 
diurese > 40mL/kg sugerem o diagnóstico de 
Diabetes Insipidus. Se o teste de restrição hídrica 
revelar osmolaridade urinária após a restrição 
hídrica de 750 mOsm/Kg, o diagnóstico é de DI 
central completo. 

(D) A osmolaridade plasmática calculada do paciente 
é de 303 mOsm/kg, sendo necessária a 
realização do teste de restrição hídrica. 

(E) A dosagem de hemoglobina glicada deveria ter 
sido solicitada para avaliar diagnóstico de 
Diabetes Mellitus descompensada.  
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Homem de 29 anos, com diagnóstico de Diabetes 
Mellitus tipo 1 desde os 6 anos, vem à consulta e 
relata importante plenitude gástrica. O sintoma 
apareceu há cerca de 8 meses e há cerca de 3 
meses começou a apresentar também êmese pós-
prandial. Após os vômitos, ele relata que 
apresenta hipoglicemia. Considerando o 
diagnóstico clínico descrito, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) A retenção de líquidos na gastroparesia diabética 
ocorre em uma fase mais tardia. 

(B) A investigação deve ser ativa, pois 
frequentemente a gastroparesia diabética 
aparece em pacientes sem neuropatias prévias. 

(C) Devido ao tônus vagal diminuído, a gastrina 

encontra-se elevada, causando o retardo do 
esvaziamento gástrico. 

(D) Na gastroparesia diabética, há fraca correlação 
dos sintomas com o esvaziamento gástrico. 

(E) O tratamento da gastroparesia inclui o uso de 

fármacos procinéticos, sendo a domperidona 
mais bem tolerada. 

 

26 

Os novos sistemas de monitorização glicêmica 
vêm quebrando os paradigmas de como é tratado 
o diabetes. Sobre esse assunto, é correto afirmar 
que 

 

(A) é necessário ter no mínimo 50% dos dados 

coletados para a correta leitura e interpretação 
da monitorização glicêmica intersticial. 

(B) o sistema de glicemia intersticial deve ser evitado 
em pacientes com Diabetes Mellitus gestacional 
e em crianças muito novas. 

(C) o tempo no alvo conta um pouco mais de 
variabilidade glicêmica, um tempo no alvo de 70-
180 mg/dl por 60% do tempo mostra que o 
paciente manteve bom controle glicêmico, sendo 
esse valor compatível com HbA1c de 7%. 

(D) uma variabilidade glicêmica medida pelo sensor 
< 45% confere maior estabilidade glicêmica e 
melhor controle do DM. 

(E) nos períodos de grande variabilidade glicêmica 
(variações positivas ou negativas maiores que 2 
mg/dl por minuto), é necessário checar os 
valores com glicemia capilar. 

 

27 

Referente às diversas formas de Hiperplasia 
Adrenal Congênita, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A forma mais comum de HAC é a decorrente da 
deficiência de 21-alfa-hidroxilase. Na forma 
clássica, o excesso de androgênios leva à 
virilização de genitálias interna e externa nas 
meninas e alteração das estruturas derivadas 
dos ductos de Wolf nos meninos. 

(B) A enzima 3-beta-hidroxiesteroide-desidrogenase 
atua nas 3 camadas do córtex adrenal. Sua 
deficiência impede a formação de progesterona, 
com aumento da produção de DHEA e 
androstenediona. É causa de genitália ambígua 
em ambos os sexos. 

(C) A deficiência de 17-alfa-hidroxilase cursa com 

quadro de pseudo-hermafroditismo feminino. 

(D) Uma das mutações mais frequentes da 
deficiência de 11-beta-hidroxilase no Brasil é a 
Q356X (nonsense). O tratamento dessa forma de 
hiperplasia adrenal congênita requer sempre o 
uso de anti-hipertensivos associado à reposição 
de glicocorticoides. 

(E) A deficiência de enzima 3-beta-hidroxiesteroide-

desidrogenase cursa com alteração das 
estruturas derivadas dos ductos de Wolf nos 
meninos e pseudo-hermafroditismo masculino. 
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Em relação às dislipidemias secundárias, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). 

 

I. Os pacientes com dislipidemia secundária 
estão predispostos às mesmas complicações 
da dislipidemia primária, à exceção da 
xantomatose. 

II. O tratamento dos pacientes HIV positivo com 
triglicerídeos < 500mg/dL deve priorizar o 
controle do LDL, utilizando-se das estatinas 
para isso. Deve-se dar preferência para os 
compostos não metabolizados pela CYP3A4. 
A Sinvastatina deve ser evitada nesses 
pacientes. 

III. Os pacientes HIV sem tratamento cursam 
com níveis reduzidos de colesterol total, LDL, 
HDL e aumento dos triglicerídeos. Uma das 
explicações para os baixos níveis de HDL se 
relaciona à proteína Nef do HIV, capaz de 
inibir o ATP-binding cassette transporter-A1 
(ABCA-1). 

IV. Dentre as causas secundárias de 
hipertrigliceridemia, pode-se citar a síndrome 
nefrótica, a doença renal crônica, a dieta rica 
em carboidratos, mas não a gestação, em que 
ocorre um aumento de LDL apenas. 

 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas III. 

(C) Apenas II, III e IV. 

(D) Apenas II e III. 

(E) Apenas I e IV. 

 

29 

Paciente do sexo feminino, 30 anos, queixa-se de 
escurecimento da pele, astenia e dores 
abdominais. Como antecedente pessoal, 
apresenta hipotireoidismo diagnosticado aos 20 
anos (com uso correto e regular da levotiroxina) 
de antecedente familiar: irmã com diabetes tipo 1. 
Sobre esse caso, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Como a paciente tem diagnóstico de 
hipotireoidismo, a hipótese diagnóstica mais 
provável é uso inadequado de levotiroxina e 
hipotireoidismo descontrolado. 

(B) Como a paciente tem presença de 
autoimunidade da tireoide e irmã com diabetes 
tipo 1, deve-se questionar a presença de doença 
de Addison. O screening é feito pela dosagem de 
cortisol após 1 mg de dexametasona overnight. 

(C) Como a paciente tem presença de 
autoimunidade da tireoide e irmã com diabetes 
tipo 1, deve-se questionar a presença de doença 
de Addison. O screening é feito pela dosagem de 
cortisol basal e ACTH. 

(D) Como a paciente tem o diagnóstico de doença 
autoimune da tireoide, se confirmada a presença 
de doença de Addison, faz-se o diagnóstico de 
Neoplasia Endócrina do tipo 2, de origem 
autossômica recessiva. 

(E) Como a paciente tem o diagnóstico de doença 
autoimune da tireoide, se confirmada a presença 
de doença de Addison, faz-se o diagnóstico de 
síndrome poliglandular do tipo 2, de origem 
autossômica recessiva. 

 

30 

Paciente de 66 anos comparece ao ambulatório de 
Endocrinologia para seguimento do diabetes. Está 
usando linagliptina 5 mg e metformina 2000 
mg/dia. Apresenta os seguintes exames: glicemia 
de jejum = 184 mg/dl; HbA1c = 7.5%; LDL 
Colesterol = 70 mg/dl; Creatinina = 2,2 mg/dl; 
TFGe (CKD-EPI) = 28,4 mL/min/1,73m2, relação 
urinária albumina/creatinina = 310 mg/g (em três 
amostras). Assinale a alternativa que apresenta o 
estágio da Doença Renal Crônica desse paciente. 

 

(A) G3aA4. 

(B) G4A2. 

(C) G4A3. 

(D) G3bA2. 

(E) G4A4. 
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Em relação à tireoidite aguda, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) É mais comum em crianças com malformação 
em cisto tireoglosso e persistência do seio 
piriforme, sendo mais comum à direita do que à 
esquerda. 

(B) Trata-se de uma doença rara, mais comum em 
adultos, com imunossupressão, sendo 70% de 
etiologia bacteriana e 15% de etiologia fúngica. 

(C) Frequentemente a tireoidite aguda cursa com 3 

fases: tireotoxicose, hipotireoidismo e 
eutireoidismo. 

(D) Na cintilografia, mostra-se tireoide com 
hipercaptação. 

(E) São características comuns a dor cervical intensa 

e o relato de infecção de via aérea superior 
recente. 

 

32 

Paciente masculino, 23 anos, chega ao pronto 
atendimento com história de tremores, sudorese, 
confusão mental e lipotimia. Os sinais são 
relatados pelos familiares que o acompanharam. 
Não há relato de qualquer patologia prévia. A mãe 
refere que ele provavelmente ficou mais de 12 
horas sem se alimentar. A glicemia do paciente 
era de 58 mg/dl e houve melhora clínica com 
reposição de glicose intravenosa. Sobre o caso 
apresentado, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A hipoglicemia é relativamente comum em 
pacientes hígidos, quando em situações de jejum 
prolongado. 

(B) Sintomas compatíveis, glicemia baixa confirmada 
e melhora após oferta de glicose formam a 
Tríade de Whipple. 

(C) A via oral deve ser utilizada no tratamento da 
hipoglicemia, exceto quando há rebaixamento de 
nível de consciência. 

(D) Convulsão, tonturas, fraqueza, sonolência e até 

mesmo coma são possíveis complicações da 
hipoglicemia. 

(E) Hipoglicemia, que exige ajuda de terceiros, é 
classificada como sendo de Nível 3. 

 

33 

Em relação à síndrome poliglandular do tipo 1, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 

I. Para se fazer o diagnóstico de SPA tipo 1, é 
obrigatório fazer a confirmação genética da 
alteração do gene AIRE. 

II. É comum a apresentação clínica iniciar-se na 
infância com aparecimento de candidíase 
mucocutânea, hipoparatireoidismo e 
insuficiência adrenal. 

III. Não existe predileção por sexo na SPA             
tipo 1. 

IV. Além de candidíase mucutânea, 
hipoparatireoidismo e insuficiência adrenal, o 
paciente pode apresentar ooforite autoimune, 
hipogonadismo hipergonadotrófico ou DM1. 

 

(A) Apenas III e IV. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas II e III. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) Apenas II, III e IV. 
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A individualização do tratamento do diabetes 
pode ser executada por programas educacionais 
de autocuidado em grupos ou de forma individual, 
abordando alguns atributos pessoais. Assinale a 
alternativa que apresenta esses atributos 
pessoais. 

 

(A) Estado de saúde: atitudes, crenças, experiências 
e desejo de participar de programas de educação 
em diabetes; estado psicossocial; alfabetização e 
estilo de aprendizagem; questões culturais e de 
vida útil; meta terapêutica individualizada e 
outros objetivos; habilidades de autocuidado e 
acesso a recursos. 

(B) Estado de saúde: atitudes, crenças, falta de 
experiência e desejo de participar de programas 
de educação em diabetes; estado psicossocial; 
questões culturais e de vida útil; meta terapêutica 
individualizada e outros objetivos; habilidades de 
autocuidado e acesso a recursos. 

(C) Estado de saúde: atitudes, crenças, falta de 
experiência e desejo de participar de programas 
de educação em diabetes; estado psicossocial; 
alfabetização e estilo de aprendizagem; meta 
terapêutica individualizada e outros objetivos; 
habilidades de autocuidado e acesso a recursos. 

(D) Estado de saúde: atitudes, crenças, experiência 

e desejo de participar de programas de educação 
em diabetes; estado psicossocial; alfabetização e 
estilo de aprendizagem, não considerando as 
questões culturais e de vida útil; habilidades de 
autocuidado e acesso a recursos. 

(E) Estado de saúde: atitudes, crenças, experiências 

e desejo de participar de programas de educação 
em diabetes; estado psicossocial; alfabetização e 
estilo de aprendizagem, não considerando as 
questões culturais e de vida útil. 

 

35 

Paciente de 39 anos, sem relato de comorbidades, 
vem à consulta com queixa de amenorreia, com 
última menstruação há 8 meses. Ela se queixa de 
pele oleosa e de perda de cabelo. Ao exame físico, 
os sinais vitais estão estáveis. Nota-se acne na 
face e dorso. A paciente nega uso de medicações.  
Foram pedidos exames e, após avaliar os 
resultados, a paciente foi diagnosticada com 
Amenorreia Hipotalâmica Funcional, pois seus 
exames evidenciaram os seguintes valores:  

 

(A) LH maior que 20 IU/L; FSH maior que 15 IU/L; 

estradiol maior que 50 pg/mL; progesterona alta; 
prolactina normal; DHEA-S normal; testosterona 
normal. 

(B) LH maior que 15 IU/L; FSH maior que 15 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina normal; DHEA-S 
normal; testosterona baixa. 

(C) LH menor que 15 IU/L; FSH menor que 10 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina alta; DHEA-S 
normal; testosterona alta. 

(D) LH menor que 10 IU/L; FSH menor que 10 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina elevada; DHEA-S 
alta; testosterona normal. 

(E) LH menor que 10 IU/L; FSH menor que 10 IU/L; 
estradiol menor que 50 pg/mL; progesterona 
menor que 1 ng/mL; prolactina normal; DHEA-S 
normal; testosterona normal. 

 

36 

Sobre a estrutura e o metabolismo das 
lipoproteínas, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O HDL (high density lipoprotein) contém em sua 

camada externa as apoproteínas AI e AII 
enquanto o VLDL (very low density lipoprotein) 
exibe as apoproteínas CI, CII, CIII, E e B48. 

(B) Na interação entre os Quilomícrons (QM) e HDL, 
os QM adquirem a apo-CIII e sofrem a ação da 
lipoproteína hepática. Os remanescentes desse 
processo, agora ricos em colesterol, são 
removidos pelo fígado. 

(C) A enzima CETP (cholesteryl ester transfer 
protein) transfere triglicerídeos do HDL para LDL, 
IDL e VLDL. 

(D) A lipoproteína (a) tem estrutura semelhante à do 
LDL (diferencia-se pela presença de apob48 no 
LDL). Assemelha-se também ao plasminogênio e 
pode ser considerada um fator de risco 
cardiovascular independente. Essa lipoproteína 
sofre bastante influência ambiental. 

(E) A deficiência da LCAT cursa com níveis 
reduzidos de HDL e aumento dos níveis de LDL. 
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Paciente diabético há mais de 20 anos retorna ao 
ambulatório de Endocrinologia para mostrar 
resultados de seu Mapeamento de Retina anual. 
No laudo, o oftalmologista relata: “Presença de 
dilatações venosas em um quadrante”. 
Considerando a informação do laudo, é correto 
afirmar que o paciente apresenta 

 

(A) retinopatia diabética proliferativa. 

(B) retinopatia diabética não proliferativa severa. 

(C) retinopatia diabética não proliferativa leve. 

(D) retinopatia diabética não proliferativa muito 

severa. 

(E) retinopatia diabética não proliferativa moderada. 

 

38 

Maria, 42 anos, apresenta histórico de obesidade 
grau III, diabetes mellitus, hipertensão e 
dislipidemia. Após cumpridos todos os 
protocolos, a paciente foi submetida à cirurgia 
bariátrica, com perda de peso satisfatória. Um ano 
após a cirurgia, a paciente vem para avaliação, 
com manutenção de perda de peso, porém com 
queixa de hipoglicemia. Refere que medidas de 
mudança de hábito não resolveram 
completamente o problema. Dentre as seguintes 
alternativas, qual apresenta duas medicações 
indicadas para esse caso? 

 

(A) Acarbose e Losartana. 

(B) Sitagliptina e Verapamil. 

(C) Liraglutida e Octreotide. 

(D) Metformina e Hidrocloritiazida. 

(E) Propranolol e Vildagliptina. 

 

39 

Sobre os inibidores da enzima aromatase no 
tratamento da baixa estatura, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Estão indicados em meninas com estatura 
relativamente baixa no início da puberdade e 
com idade óssea avançada. 

(B) Aumentam o nível de testosterona, que é o 

principal hormônio que age na maturação 
epifisária. 

(C) Seu uso é liberado para tratamento da baixa 
estatura somente em meninos. 

(D) A partir de seu uso, tem sido descrita a 

ocorrência de deformidades da coluna vertebral 
durante o tratamento. 

(E) Seu uso é liberado para tratamento da baixa 
estatura somente em meninas. 
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Sobre as síndromes genéticas relacionadas à 
resistência à insulina, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) A síndrome de Dunnigan é um tipo de 
lipodistrofia parcial congênita. Há redução de 
deposição de gordura subcutânea e consequente 
aumento de gordura visceral, levando ao quadro 
de resistência à insulina.  

(B) A Síndrome de Berardinelli-Seip é uma forma 
rara de lipodistrofia congênita, generalizada, de 
herança autossômica recessiva. As mutações 
dos genes AGPAT2 e BSCL2 são responsáveis 
por 95% dos casos reportados. 

(C) A síndrome de Dunnigan é uma doença 
autossômica recessiva rara. Em sua forma 
clássica, é resultante de uma mutação missense 
heterozigótica no gene LMNA, que codifica a 
proteína nuclear denominada lâmina tipo A/C. 

(D) A Síndrome de Berardinelli-Seip é caracterizada 
por ausência generalizada de tecido subcutâneo, 
com grave resistência à insulina e alterações do 
metabolismo glicêmico e lipídico. Manifesta-se 
com hipertrigliceridemia, esteatose hepática, 
hiperglicemia, diabetes mellitus e complicações 
microvasculares. 

(E) A Síndrome de Rabson Mendenhall é um 

distúrbio autossômico recessivo raro devido a 
mutações presentes no gene do receptor de 
insulina (INSR). Já foram identificadadas mais de 
70 variantes patogênicas causadoras, podendo 
debilitar a síntese dos receptores, prejudicar o 
transporte de receptores para a membrana 
celular, diminuir a afinidade do receptor à 
insulina, reduzir a atividade da tirosinaquinase do 
domínio intracelular do receptor e acelerar a 
degradação do receptor. 
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Em relação à insulina degludeca, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Em comparação à insulina glargina, a maioria 
dos estudos demonstra uma menor taxa de 
hipoglicemia noturna. 

(B) Sua estrutura é semelhante à da insulina 
humana, com exceção de uma cadeia beta 
modificada, com eliminação da treonina na 
posição 30 e adição de um diácido graxo com 16 
carbonos à lisina na posição B29. 

(C) Forma multi-hexâmeros solúveis no local da 
aplicação, dos quais monômeros são lentamente 
separados e liberados na circulação. 

(D) Seu longo tempo de ação (> 40 horas) permite 
maior flexibilidade no horário de aplicação. 

(E) Assim como outras insulinas, após iniciado o uso, 
deve ser utilizada em até 28 dias. 
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Referente às neoplasias endócrinas múltiplas, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 

I. As neoplasias endócrinas múltiplas (NEM) 
são transmitidas por um padrão de herança 
autossômico dominante e têm expressividade 
variável com a idade. 

II. A NEM-1 é transmitida por herança 
autossômica dominante de alta penetrância. 
O gene responsável por ela está localizado no 
cromossoma 11 (11q13). O gene NEM-1 
contém 10 exons e codifica uma proteína 
chamada Menin. Cerca de 10% dos pacientes 
pode ter uma forma esporádica da doença. 

III. Existe uma correlação genótipo-fenótipo na 
NEM-1. 

IV. Há uma mutação germinativa (nonsense) no 
gene CDKN2A (cyclin-dependent kinase 
inhibitor 2A) em uma família com fenótipo 
semelhante à NEM-1. Essa mutação foi 
descrita em uma pessoa com 
hiperparatireoidismo primário, tumor 
carcinoide e adenoma hipofisário, o que foi 
denominado NEM-4 ou NEM-X. 

 

(A) Apenas I e III. 

(B) Apenas II e IV. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas I, II e IV. 
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Assinale a alternativa que apresenta o mecanismo 
mais provável pelo qual a hiperprolactinemia 
causa amenorreia. 

 

(A) Inibição direta ao FSH. 

(B) Estímulo à POMC. 

(C) Estímulo à Inibina A. 

(D) Ação direta inibindo o GnRH. 

(E) Inibição da kisspeptina. 
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Em relação ao Raquitismo e à Osteomalácia, 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) Raquitismo e Osteomalácia são doenças 
metabólicas em que há comprometimento da 
mineralização óssea, sendo o Raquitismo 
decorrente de acometimento da placa epifisária e 
a Osteomalácia dos ossos cortical e trabecular. 
Essas doenças podem estar relacionadas a 
causas genéticas referentes à deficiência de 
vitamina D, como o Raquitismo dependente da 
vitamina D tipo II, em que ocorrem mutações no 
gene do receptor da vitamina D (12q13) com 
herança autossômica dominante. 

(B) Em todos os tipos de Raquitismo e 
Osteomalácia, os pacientes podem apresentar 
fronte olímpica, retardamento da erupção dos 
dentes, craniotabes, hipoplasia de esmalte 
dentário, rosário raquítico, convulsões por 
hipocalcemia, alopécia total e sinais de 
Chvosteke Trousseau. 

(C) Independentemente dos tipos de Raquitismo e 

Osteomalácia, encontram-se níveis sanguíneos 
aumentados de Fosfatase Alcalina e 
Osteocalcina e reabsorção urinária tubular de 
Fosfato aumentada. 

(D) No tipo de Raquitismo dependente de vitamina D 

do tipo II, a 1,25(OH)2D3 está aumentada, ao 
passo que pode estar normal no dependente de 
vitamina D do tipo I e no carencial. 

(E) Nos Raquitismos tipos hipofosfatêmico e 
Oncogênico, o PTH está normal; nos tipos 
dependentes de vitamina D e carencial, o PTH 
está aumentado. Já a calciúria pode estar normal 
no tipo hipofosfatêmico, mas estará diminuída 
nos demais tipos. 
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Assinale a alternativa que apresenta apenas os 
medicamentos que acarretam predominantemente 
hipercolesterolemia. 

 

(A) Terapia estrogênica, tiazídicos em altas doses e 

inibidores de protease. 

(B) Isotretiniona, betabloqueadores e mitotano. 

(C) Ciclosporina, tiazídicos em altas doses e 
progestágenos. 

(D) Inibidores de protease, tamoxifeno e 

progestágenos. 

(E) Tamoxifeno, ciclosporina e mitotano. 
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Sobre a Neoplasia Endócrina Múltipla (NEM) tipo 
2, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Mutações germinativas nos códons 768 (éxon 
13), 804 (éxon 14) e 891 (éxon 15) estão 
associadas especialmente ao carcinoma medular 
de tireoide familiar. 

(B) O câncer medular de tireoide, na síndrome NEM 
2B, apresenta comportamento agressivo e se 
associa a um fenótipo específico, caracterizado 
pela presença de ganglioneuromatose difusa da 
língua, dos lábios, dos olhos e do trato 
gastrintestinal, muitas vezes reconhecido durante 
a infância (neuromas da mucosa). 

(C) As NEM-2A, NEM-2B e carcinoma medular de 
tireoide estão associadas a mutações ativadoras 
da linhagem germinativa do proto-oncogene 
RET, em mais de 90% dos casos. Mutações 
somáticas desse proto-oncogene também foram 
verificadas em casos esporádicos de carcinoma 
medular de tireoide. 

(D) Mutações do códon 634 (éxon 13) estão 
presentes em 80% dos casos de NEM-2A e se 
associam à maior frequência de feocromocitoma 
e carcinoma medular de tireoide. 

(E) Em geral, a mutação do gene RET na NEM-2B 
refere-se à conversão da metionina em treonina 
do códon 918. 
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Segundo o DSM V, quais critérios compõem o 
diagnóstico de Transtorno de Compulsão 
Alimentar Periódica? 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 

I. Em episódios de compulsão alimentar 
recorrentes, a compulsão alimentar é 
caracterizada por: comer, em um período 
definido de tempo, uma quantidade de 
comida maior que a média da população e 
sensação de falta de controle sobre a 
ingestão alimentar durante o episódio. 

II. Um episódio de compulsão alimentar é 
caracterizado por: comer mais rapidamente 
que o normal; comer até sentir-se 
desconfortável; comer grandes quantidades 
de comida quando não estiver com fome; 
comer sozinho por sentir-se envergonhado; 
sentir-se mal a respeito de si mesmo e com 
sentimento de culpa. 

III. Os episódios de compulsão alimentar podem 
acontecer 1x por semana por pelo menos 6 
meses. 

IV. Os episódios de compulsão alimentar              
estão associados a comportamentos 
compensatórios. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas I, II e III. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) Apenas I, II e IV. 
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Em relação aos Desreguladores Endócrinos (DE), 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os DEs são absorvidos principalmente por via 
oral, inalatória, percutânea e, em sua maioria, 
ligam-se a receptores citoplasmáticos. 

(B) O bisfenol A (BPA) está presente nos papéis 

térmicos, e os ftalatos nas garrafas PET. 

(C) Concentrações de bisfenol A se correlacionaram 
positivamente com os níveis de insulina-like 3 no 
cordão umbilical de meninos. 

(D) Não há evidências em humanos que permitam 

presumir um risco de anomalia genital masculina 
à exposição aos ftalatos. 

(E) Os mecanismos de ação dos DEs para a redução 
da fertilidade podem incluir alterações na 
espermatogênese e na esteroidogênese nas 
células de Sertoli. 
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A avaliação de fraturas vertebrais (em inglês, 
vertebral fracture assessment [VFA]) possibilita 
analisar a presença de fraturas a partir de uma 
imagem da coluna lateral do paciente realizada 
durante o exame de densitometria óssea. Em 
relação ao exame de VFA, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) É mais barato que a radiografia de coluna lombar 
e torácica. 

(B) Emite mais radiação que a radiografia de coluna 

lombar e torácica. 

(C) Tornou-se o padrão-ouro para identificação de 
fraturas vertebrais. 

(D) Apresenta correlação fraca com a radiografia nas 
fraturas moderadas e graves. 

(E) É indicado para mulheres com mais de 60 anos e 

homens com mais de 70 anos. 
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Quanto aos testes genéticos para diferenciar a 
doença nodular da tireoide, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Rosetta GX™: avalia 24 miRNAs. 

(B) ThyroSeq V.2®: avalia, entre outras coisas, 

pequenas inserções e deleções. 

(C) Afirma®: avalia a metilação do tecido afetado. 

(D) Thygen X®/ThyraMIR™: combina o painel de 7 
genes e 10 miRNAs. 

(E) ThyroSeq V.2®: nessa versão, permite identificar 

também o Câncer Medular de Tireoide. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Paciente do sexo feminino de 21 anos de idade, sem comorbidades prévias, chega à emergência com 
quadro de dor abdominal, vômitos, mal-estar e febre de 38 graus, com evolução do quadro há 3 dias. Ao 
exame: paciente corada, desidratada ++/4, acianótica, anictérica, pressão arterial de 90x60 mmHg, 
frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto. Tireoide sem sopros e normopalpável. Exame 
cardiovascular sem particularidades. Exame do aparelho respiratório sem alterações. Abdome: 
peristáltico, flácido, discretamente doloroso à palpação profunda, sem massas, visceromegalias ou sinais 
de irritação peritoneal. Membros inferiores sem alterações. Nos exames laboratoriais, encontra-se: 
glicemia 476 mg/dL; pH=7,20; Bicarbonato 11 mEq/L; Potássio 5,1 mEq/L; Sódio 140 mEq/L; Ureia 60 
mg/dL; Creatinina 1,4 mg/dL; Hemoglobina 12 g/L; Leucometria 14.000 com 6% de bastões. Cetonúria 
presente. Análise de urina com glicosúria 2+.  

O caso descrito se refere à mais importante emergência endocrinológica. Em relação a essa patologia, 
essa patologia, discorra sobre sua definição, apresentação clínica, classificação, causas principais, 
diagnósticos diferenciais, tratamento, critérios de resolução, manejo após resoluções e possíveis 
complicações do tratamento. 
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