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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino, de 28 anos, foi encaminhada 
para investigação de hiperprolactinemia. Refere que tem 
ciclos  menstruais  irregulares,  galactorreia,  edema  de 
membros inferiores, sonolência e obstipação. Nega uso de 
medicações, nega cefaleia, nega perda visual. Ao exame 
físico,  apresenta  galactorreia  bilateral  à  expressão,  fre-
quência cardíaca de 60 batimentos/minuto, PA: 110 x 70 
mmHg.  Em exames:  Prolactina 60 ng/dL (VR:  15 -  33), 
TSH : 15,0 U/L (VR : 0,5 - 5,0) T4 livre : 0,7 ng/dL (VR : 0,8 
– 1,8) Beta-HCG: negativo. Qual a conduta em relação à 
hiperprolactinemia? 

(A) Pedir ressonância de hipófise.  

(B) Pedir pesquisa de macroprolactinemia. 

(C) Administrar Levotiroxina.

(D) Administrar Cabergolina.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prolactina apresenta algumas isoformas circulantes, com 
tamanhos e pesos moleculares diferentes. Quanto à dosa-
gem de prolactina, verifica-se que  

(A) o efeito gancho caracteriza-se por presença de níveis 
falsamente elevados de prolactina em pacientes hipo-
prolactinêmicos.

(B) o  efeito  gancho pode ser  identificado  por  meio  de 
uma nova dosagem de prolactina  após diluição do 
soro a 1:100, quando se observará uma importante 
redução dos valores em relação à dosagem sem di-
luição.

(C) a grande maioria  dos casos de macroprolactinemia 
resulta da presença de um complexo antígeno-anti-
corpo de prolactina monomérica e IgG.

(D) o achado de sintomas como galactorreia ou distúrbios 
menstruais em mulheres com macroprolactina (MP) é 
comum em função da atividade biológica residual da 
MP.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo masculino, de 37 anos, tem queixa de di-
minuição da acuidade visual há quatro meses associada a 
astenia e diminuição da libido. Fez ressonância magnética 
solicitada pelo seu oftalmologista que mostrou macroade-
noma hipofisário com extensão suprasselar. Nesse caso,

(A) um valor normal de IGF-1 não exclui o diagnóstico de 
deficiência de GH.

(B) um valor de TSH normal exclui o diagnóstico de hipo-
tireoidismo central.

(C) um valor  de cortisol  basal,  em coleta  realizada às 
oito horas da manhã, menor que 18 μg/dL, confirma 
o diagnóstico de insuficiência adrenal secundária.

(D) um valor de prolactina de 80 ng/ml (VR: 5 – 17 ng/ml) 
confirma o diagnóstico de prolactinoma e o tratamen-
to com agonista dopaminérgico deve ser iniciado.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A terapia com hormônio de crescimento (GH) tem efeitos 
colaterais muitas vezes ignorados. Em pacientes com pan-
hipopituitarismo, a administração de GH  
(A) mantém inalterados os níveis séricos de T4 livre. 
(B) pode ser realizada em indivíduos diabéticos tipo 1.
(C) mantém inalterados os níveis de cortisol basal.
(D) é isenta de efeitos colaterais quando feita em doses 

fisiológicas.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino, com microadenoma de hipófi-
se, prolactina inicial de 80 ng/dL (VR: 15 - 33), encontra-se 
em tratamento com Cabergolina 0,5 mg 1x/semana, e com 
normalização dos níveis de prolactina. Retorna à consulta 
queixando-se de artralgias, diagnóstico recente de síndro-
me do túnel do carpo e hipertensão arterial sistêmica, ce-
faleia e sudorese aumentada em mãos e pés. Ao exame: 
IMC: 22 kg/m2, PA: 160 x 100 mmHg. Glicemia de jejum: 
102 mg/dl, CT: 180, HDL: 55, LDL: 70, triglicérides: 143. 
Qual o exame a ser solicitado para a elucidação diagnósti-
ca dessa paciente?
(A) TSH
(B) IGF-I
(C) Hemoglobina glicada A1c 
(D) Sódio sérico e densidade urinária

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 50 anos, com macroadenoma hipofisário não 
secretor, em pós-operatório tardio. Está em uso de Levoti-
roxina 75 mcg. Queixa-se de aumento de peso, sonolência 
e adinamia. Ao exame físico, FC: 80, PA: 130 x 70 (em or-
tostatismo e decúbito),  campos visuais  sem alteração  à 
confrontação.  Aos exames: T4 livre: 0,70 (VR: 0,8 – 1,5 
ng/mL), TSH: 1,0 (VR: 0,5 – 5,0 μU/mL), IGF-I: 32 ng/mL 
(VR: 101 – 303), GH < 0,1 mU/ml em todos os tempos no 
teste de tolerância à insulina, pico de cortisol 8 μg/dl, corti-
sol basal de 5 μg/dl, FSH: 0,1 μU/mL, LH <0,1 μU/mL, pro-
lactina 10 ng/mL (VR : 15 – 30). Qual a prioridade no trata-
mento desse paciente?
(A) Iniciar reposição de GH 0,5 U/kg.
(B) Iniciar a reposição de glicocorticoides.
(C) Iniciar a reposição de glicocorticoides e GH 0,5U/kg.
(D) Aumentar a levotiroxina e introduzir glicocorticoides.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Excetuando-se  o  hiperparatireoidismo primário,  quais  as 
causas  que  justificariam,  respectivamente,  os  seguintes 
achados  laboratoriais:  cálcio  ionizado:  1,8  mmol/L  (VR: 
1,16-1,3) e PTH: 89 pg/ml (VR: 15 – 60)? 
(A) Hipercalcemia da malignidade e intoxicação por vita-

mina D.
(B) Intoxicação por vitamina D e hipercalcemia da malig-

nidade. 
(C) Hipercalcemia benigna familiar e uso de lítio.
(D) Hipertiroidismo e hipercalcemia benigna familiar.

medico-endocrinologia
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para diagnóstico de osteoporose, são validados os seguin-
tes sítios ósseos:

(A) coluna lombar (L1L4), trocânter e rádio 33%.

(B) coluna lombar (L1L4), colo femoral, fêmur total e rá-
dio 33%.

(C) coluna lombar (L1L4), fêmur total e colo femoral.

(D) coluna lombar (L1L4), colo femoral, trocânter e rádio 
33%.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O paratormônio (PTH) é um hormônio peptídico secretado 
pelas paratiroides, que está envolvido no metabolismo ós-
seo e mineral e tem a seguinte ação:   

(A) reabsorção tubular renal de cálcio.

(B) supressão da produção do RANKL pelos osteoblas-
tos.

(C) estímulo à síntese renal de  25 (OH) vitamina D.

(D) reabsorção tubular de fósforo. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento do hiperparatireoidismo primário (HPP) varia 
de acordo com as características de cada paciente. Nesse 
sentido, deve-se considerar o seguinte:  

(A) se houver concomitância de deficiência de vitamina D 
a reposição deve ser realizada. 

(B) 75% dos casos assintomáticos progridem com piora 
da hipercalcemia ou da hipercalciúria.

(C) a idade acima de 50 anos é indicação de tratamento 
cirúrgico precoce.

(D) o tratamento cirúrgico está indicado quando a densi-
dade mineral óssea estiver abaixo de T-1,0 em qual-
quer sítio.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente  do  sexo  feminino,  de  70  anos,  procedente  de 
Goiás, procura atendimento por causa de quadro de palpi-
tações e dispneia há um ano, com piora há um mês. Ela 
refere ainda emagrecimento de 5 kg e insônia. Ao exame 
físico, apresenta-se afebril, sem alterações oculares, taqui-
cárdica, com tremores finos de extremidades e tiroide au-
mentada, multinodular à palpação. Foi feita a hipótese diag-
nóstica de tirotoxicose. Trouxe TSH < 0.01 (VR 0.5 – 5.0 U/L) 
e T4 livre 2,5 (VR 0.8 – 1.8 U/L). O diagnóstico mais pro-
vável e o exame mais importante para confirmação da hi-
pótese são: 

(A) doença de Basedow-Graves e dosagem de anticorpo 
antirreceptor de TSH (TRAB).

(B) bócio multinodular tóxico e dosagem de anticorpo an-
tirreceptor de TSH (TRAB).

(C) doença de Basedow-Graves e cintilografia de tiroide.

(D) bócio multinodular tóxico e cintilografia de tiroide.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino, de 50 anos, apresenta nódulo 
único de lobo direito da tiroide que aumentou de volume 
rapidamente. Refere também dor e tumoração em ombro 
esquerdo cujas radiografias mostram lesão osteolítica de 
cabeça  de  úmero.  Não  se  evidenciaram adenomegalias 
cervicais à palpação ou ao USG cervical. A paciente apre-
senta dosagem de tiroglobulina de 1.550 ng/dL (VR até 
30). O diagnóstico provável é:

(A) carcinoma papilífero.

(B) carcinoma indiferenciado.

(C) carcinoma folicular.

(D) carcinoma medular.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino, de 40 anos, com diagnóstico 
de hipertireoidismo, foi submetida ao tratamento com ra-
dioiodoterapia (dose de 30 mCi).  Seis meses depois, foi 
submetida a nova avaliação tiroidiana, sendo observados 
T3 e T4 livres em níveis normais e TSH ainda suprimido 
(TSH: 0,05 mUI/mL / VR: 0,4-4,0 mUI/ml), sem uso de me-
dicações. Ao exame físico: tireoide de tamanho reduzido, 
ritmo cardíaco regular, FC: 88 bpm. De acordo com o qua-
dro clínico, deve-se 

(A) considerar a paciente curada do hipertireoidismo.

(B) repetir a dose de I131 devido ao risco de arritmia.

(C) iniciar metimazol ou propiltiuracil .

(D) acompanhar a paciente com avaliações periódicas da 
função tiroidiana. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 30 anos, com diagnóstico de hipertiroidismo, 
apresenta bócio volumoso, oftalmopatia de grau moderado 
e mixedema pré-tibial. No tratamento da doença de base 
desta paciente, 

(A) o  agravamento  da  oftalmopatia,  após  o  tratamento 
com radioiodo, pode ser evitado com o uso associado 
de corticosteroides.

(B) a apresentação clínica permite esperar uma boa res-
posta e remissão em uso de drogas antitireoidianas.

(C) a agranulocitose decorrente do tratamento com dro-
gas antitireoidianas dá-se durante o primeiro mês de 
tratamento.

(D) o desaparecimento do TRAB durante o uso de drogas 
antitireoidianas é indicativo de remissão e de suspen-
são da terapia.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente com quadro clínico de deficiência de vitamina 
D apresenta com frequência os seguintes achados: 

(A) cálcio normal; fósforo aumentado; PTH aumentado.

(B) cálcio normal; fosfatase alcalina aumentada; calciúria 
diminuída.

(C) cálcio normal; fosfatase alcalina diminuída; PTH au-
mentado.

(D) fósforo diminuído; calciúria diminuída; fosfatase alca-
lina diminuída.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente  do  sexo  masculino,  de  37  anos,  com  IMC: 
28,2 kg/m2, vem em consulta assintomático. Refere an-
tecedentes familiares para Diabetes mellitus (mãe e tia 
materna).  Na avaliação laboratorial,  apresentou glice-
mia de jejum de 148 mg/dL. Em seguida, que procedi-
mento deve ser  adotado,  tendo em vista  esse exame 
do paciente?

(A) Informar ao paciente o diagnóstico firmado de Diabe-
tes mellitus.

(B) Fazer glicemia capilar duas horas após o teste de to-
lerância com glicose 75 gramas.

(C) Dosar nova glicemia de jejum.

(D) Pedir hemoglobina A1c por qualquer método.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino, de 46 anos, apresenta ganho 
de peso progressivo há um ano. Refere fraqueza, dificul-
dade para subir escadas e pentear os cabelos. Refere he-
matomas  aos  mínimos traumas,  estrias  violáceas  e  au-
mento do volume abdominal. Há seis meses tem hiperten-
são arterial. Ao exame físico: fáscies cushingoide, acanto-
se nigricans cervical.  Fraqueza de musculatura proximal 
Grau IV. Estrias violáceas abdominais > 1 cm de largura. 
Circunferência abdominal: 102, IMC: 30,1 kg/m2, PA: 158 x 
98 mmHg, FC: 80 bpm. Aos exames: cortisol urinário de 
24h: 20 mcg/dl (VR: 22 – 340), Cortisol basal: 1,7 ng/dl, 
ACTH: 3 pg/ml (VR: 10 -  60), sulfato de de-hidro-epian-
drostenediona  (SDHEA):  indetectável,  Na+:  134  (135  – 
145) K+:  3,1 (3,5  – 4,5)  creatinina:  1,0  (normal).  Nesse 
caso, o quadro clínico e laboratorial sugere:

(A) síndrome de Cushing de causa adrenal.

(B) doença de Cushing.

(C) insuficiência adrenal.

(D) síndrome de Cushing de causa exógena.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente é internado em UTI com quadro de insuficiên-
cia coronariana aguda. É portador de diabetes tipo 2, refe-
rindo bom controle  glicêmico,  em uso de sulfonilureia  e 
metformina. Nesse caso, qual é a conduta a ser adotada 
quanto ao controle glicêmico?

(A) Manter terapia com antidiabéticos orais, monitorar gli-
cemias antes das refeições, mantendo glicemias en-
tre 140-180 mg/dl, com uso de insulina subcutânea.

(B) Suspender  sulfonilureias,  mantendo  metformina  e 
monitoramento glicêmico antes das refeições,  man-
tendo glicemias entre 140-180 mg/dl, com uso de in-
sulina subcutânea.

(C) Manter antidiabéticos orais e introduzir esquema in-
sulina ação intermediária 2 a 3 x ao dia com insulina 
de ação rápida de acordo com glicemias capilares, 
tentando manter glicemias entre 140-180 mg/dl.

(D) Suspender antidiabéticos orais, monitorar glicemias e 
iniciar infusão endovenosa contínua de insulina, man-
tendo o controle glicêmico o mais perto possível do 
normal (100-126 mg/dl), desde que não haja risco de 
hipoglicemia.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um homem de 55 anos vem em primeira consulta e relata: 
tem  Diabetes Mellitus tipo 2 há cerca de oito anos, mas 
nunca apresentou complicações diagnosticadas.  Ele usa 
Metformina 850 mg 2x/dia e mantém uma hemoglobina gli-
cada de 7,1% (hPLC).Tem histórico familiar de coronario-
patia. Seu perfil lipêmico é: LDL Colesterol 145 mg/dl; HDL 
35 mg/dl e triglicérides 185 mg/dl. Quais são, respectiva-
mente, os alvos ideais de controle pressórico, de LDL e 
HDL, para esse paciente?

(A) < 130x80; < 70; > 45

(B) < 120x80; < 100; > 50

(C) < 130x80; < 100; > 40 

(D) < 120x80; < 70; > 50 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a etiologia mais prevalente  de hiperaldosteronis-
mo?

(A) Adenoma produtor de aldosterona ou aldosteronoma.

(B) Hiperplasia  adrenal  bilateral  ou hiperaldosteronismo 
idiopático.

(C) Hiperaldosteronismo supressível por dexametasona.

(D) Hiperplasia adrenal primária.

medico-endocrinologia



UFG/CS                                                                                     PREFEITURA DE GOIÂNIA                                      CONCURSO PÚBLICO/SAÚDE/2012

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As gliptinas,  drogas  usadas  no  tratamento  do  Diabetes 
mellitus tipo 2, 

(A) aumentam a secreção do glucagon endógeno estimu-
lada pela refeição.

(B) aumentam a vida média do  Glucagon-like peptide 1 
(GLP-1), secretado pelas células L intestinais.

(C) levam à perda de peso.

(D) estimulam a secreção de insulina, independente dos 
níveis plasmáticos de glicose.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há indicação de densitometria óssea na seguinte condi-
ção:

(A) Mulher com baixo peso na menopausa há um ano.

(B) Homem com 60 anos.

(C) Criança com desnutrição crônica.

(D) Mulher na pré-menopausa com fratura de metatarso.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo masculino, diabético, de 58 anos, vem 
em consulta e afirma usar metformina 500 mg três vezes 
ao dia há aproximadamente oito meses, sem apresentar 
perda de peso, com cetonúria sempre negativa. Ao exame: 
IMC de 23 Kg/m2 e PA = 135 x 85 mmHg. Apresenta glice-
mia de jejum 134 mg/dl, duas horas após o café da manhã 
= 160 mg/dl e duas horas após o almoço = 177 mg/dl; co-
lesterol total = 240 mg/dl, HDL = 55 mg/dl, LDL = 72, trigli-
cerídeos (TG) = 152 mg/dl e A1C = 6,5%. No caso desse 
paciente, encontram-se dentro dos objetivos de tratamen-
to: 

(A) PA, IMC e TG, caso o paciente não seja tabagista.

(B) IMC, HDL e PA. 

(C) A1C, HDL e IMC. 

(D) A1C, HDL e PA, mesmo em caso de tabagismo.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo masculino, de 15 anos, com diagnóstico 
de diabetes tipo 1 em insulinoterapia. Usa insulina NPH e 
regular, conforme o esquema: 

Antes do café Antes do almoço Antes do jantar
NPH 12 10 10
Regular 2 4 4

Traz as seguintes aferições glicêmicas, feitas na última se-
mana, com hemoglobina glicada de 7,0%:

Antes do café Antes do almoço Antes do jantar
52 208 102

244 212 105
296 245 110
290 222 98
49 233 101

Qual a prioridade na definição da conduta em relação a 
esse paciente? 

(A) Aumentar a insulina NPH do jantar para melhora da 
hiperglicemia matinal.

(B) Solicitar aferições às três horas da manhã para exclu-
são do efeito Somogy.

(C) Aumentar  a  dose  de insulina regular  do café  e  de 
NPH do jantar.

(D) Manter as doses de insulina, uma vez que a hemo-
globina glicada está normal.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com os critérios da Internacional Diabetes Fe-
deration, o diagnóstico de síndrome metabólica, em uma 
paciente do sexo feminino, pode ser feito empregando-se 
os seguintes critérios:

(A) circunferência abdominal maior que 88 cm; HDL< 40 
mg/dl e glicemia de jejum ≥ 100 mg/dl ou diagnóstico 
prévio de diabetes tipo 2.

(B) circunferência abdominal maior que 94 cm; HDL< 50 
mg/dl e PA > 130x85 mg/dl.

(C) circunferência abdominal maior que 80 cm; HDL< 40 
mg/dl; triglicérides ≥ 150 mg/dl e glicemia de jejum ≥ 
100 mg/dl ou diagnóstico prévio de diabetes tipo 2.

(D) circunferência abdominal maior que 80 cm; HDL< 50 
mg/dl; triglicérides ≥ 150 mg/dl e glicemia de jejum ≥ 
100 mg/dl ou diagnostico prévio de diabetes tipo 2.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino, com dois anos de idade, nasci-
da de parto normal (PN = 4370 g; est = 51 cm), é conduzi-
da ao consultório porque sua mãe notou o aparecimento 
de pelos pubianos na criança, desde a idade de 1 ano e 
10 meses. Realizou RM de crânio que mostrou presença 
de pequeno processo expansivo,  isointenso,  sem capta-
ção de contraste, na projeção do túber cinéreo, entre os 
corpos mamilares e o infundíbulo hipofisário, pediculado, 
medindo aproximadamente 6 mm em seu maior diâmetro. 
Traz, como exames, Rx de punhos sugerindo cinco anos 
de idade óssea e um LH 9,0 mcg/dl, estradiol em níveis de 
fase folicular adulta e um USG pélvico transabdominal que 
mostra útero de tamanho aumentado para a idade. Andró-
genos,  17 OH progesterona e outros basais  hipofisários 
normais. Nas condições clínicas dessa paciente,

(A) a  realização  do  bloqueio  puberal  antes  da  cirurgia 
deve ser descartada.

(B) o teste de estímulo com LHRH é necessário antes da 
indicação de análogos do GnRH. 

(C) o quadro clínico e radiológico da paciente sugere ha-
martoma. 

(D) a avaliação da eficácia do bloqueio puberal pode ser 
feita com dosagens de FSH duas horas após a inje-
ção subcutânea do análogo de GnRH.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Recém-nascido de parto normal do sexo masculino, não 
recupera  o  peso  de  nascimento  e  mostra-se  anorético. 
Apresenta ,desde o nascimento , vômitos e diarreia espo-
rádicos e pilificação pubiana. Aos vinte dias de vida, após 
três episódios de vômitos, chega à emergência com sinais 
de choque hipovolêmico e acidose metabólica. A bioquími-
ca sanguínea da admissão revela glicemia de 125, Na+: 
123 mEq/l (VR 135-145) e K+: 7,5 mEq/l (VR 3,5-5,0), cor-
tisol basal: 1,6 (VR > 5 ng/dL). Essa criança deve receber, 
de imediato, soro fisiológico e

(A) hidrocortisona endovenosa.

(B) insulina endovenosa, até a melhora da acidose meta-
bólica.

(C) prednisolona via oral.

(D) reposição de sódio e furosemida.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo masculino,  de 30 anos,  com diabetes 
tipo 1 em insulinoterapia, compensado (HbA1c: 6,8%), hi-
potiroidismo  por  tiroidite  de  Hashimoto,  usando  regular-
mente Levotiroxina de 75 mcg há vários anos, com contro-
le adequado de TSH. Há seis meses apresenta epigastral-
gia e anemia microcítica, com episódios de diarreia espo-
rádicos . Nesse caso, qual é a hipótese diagnóstica mais 
provável?

(A) Gastroparesia diabética.

(B) Doença celíaca.

(C) Gastrite atrófica.

(D) Esofagite por refluxo gastroesofágico.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento da hiperplasia adrenal congênita por defici-
ência da CYP21A2,

(A) o objetivo em crianças com a forma clássica na fase 
de crescimento deve ser a supressão dos níveis de 
17OH-progesterona, androstenediona e testosterona.

(B) a altura final na idade adulta é mantida com o uso de 
dexametasona.

(C) o  uso  de  mineralocorticoide  deve  ser  considerado 
para o tratamento da forma clássica, mesmo que não 
perdedora de sal, nos recém-nascidos e nos primei-
ros estágios da infância.

(D) as medidas do ACTH são de grande utilidade para 
monitorar o tratamento.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino, de 47 anos, IMC 28 kg/m2, com 
diabetes recém-diagnosticado, ainda sem tratamento me-
dicamentoso e sem mudanças de estilo de vida, apresenta 
glicemia de jejum de 300 mg/dl. Nesse caso, o tratamento 
inicial

(A) deverá incluir duas drogas antidiabéticas, consideran-
do-se os níveis glicêmicos.

(B) deverá incluir insulinoterapia, considerando-se os ní-
veis glicêmicos.

(C) será orientado quanto às mudanças de estilo de vida 
e à realização de novas aferições glicêmicas em três 
meses.

(D) dependerá da sintomatologia que o paciente apresen-
tar. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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