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MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O tempo: Feroz amigo
É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação
ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso,
quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.
E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda
mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”.
Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem
hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.
E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem
ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o
número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente
reclamando de tudo e de todos.
Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer
afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para
isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda… ou ágil, mas ainda lúcido.
Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível,
redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.
Fonte: https://www.50emais.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/

QUESTÃO 01
É correto afirmar sobre o texto:
A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase
da existência;
B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
D) No termo “eventualmente lhe dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
( ) “nem ela, nem ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de
alguém;
( ) “Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.
A sequência correta, de cima para baixo é:
A) C, E, C, E;
B) C, C, E, E;
C) E, C, E, C;
D) E, C, E, E.
QUESTÃO 03
Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:
A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
D) “Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.”.
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QUESTÃO 04
Leia o texto:
Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB
com a segunda parte do artigo Educação! Educação!
Passa-me um sabão danado. (...)
– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!
Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:
“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”
Sinto um frio na espinha e balbucio:
– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)
Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.
Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:
I.

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador
de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido
de "dar instrução a, transmitir conhecimento a" ele é um verbo transitivo direto e indireto;
IV. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.
São corretas somente as afirmativas:
A) I, II e IV;
B) II e III;
C) I, III e IV;
D) I e III.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:
A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo,
uniformidade nos documentos;
C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o
Memorando;
D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:
A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo
Ministério da Saúde;
B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos;
C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério
da Saúde.
QUESTÃO 07
A Portaria n° 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmavas
abaixo:
I.

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre
a situação de saúde da população brasileira;
II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme
protocolo.
Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):
A) I e II;
B) I e III;
C) II;
D) III.
QUESTÃO 08
A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural
e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que
possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro
ou F para falso:
( ) É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
( ) A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos
do Sistema Único de Saúde;
( ) O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
( ) Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro
de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária,
garantindo os princípios da Atenção Básica.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, F, V;
C) F, F, V, V;
D) V, V, V, F.
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QUESTÃO 09
Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste,
com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração
de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem
serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza
pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.
QUESTÃO 10
Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal,
devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde
(RASs), analise as afirmativas abaixo:
I.

A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos
seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e
vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à
saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o
acesso aos serviços de saúde;
III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção
certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial
dos entes de governança das RASs.
Estão corretas:
A) I e III, apenas;
B) II e IV, apenas;
C) I, III e IV, apenas;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
No tratamento da osteoporose, a escolha da medicação
envolve custo-efetividade, presença de comorbidades,
contraindicações e redução do risco de fratura. Para
reduzir tanto o risco de fratura vertebral como quadril, a
escolha deve envolver a seguinte opção:

QUESTÃO 14
Na abordagem do nódulo de tireoide, a punção aspirativa
por agulha fina está indicada diante do seguinte contexto
por se tratar de achado de alto risco de neoplasia, exceto:
A) Nódulos espongiformes >2cm e margens irregulares;
B) Nódulos hipoecoicos >1cm que apresentam achados
ultrassonográficos de calcificação em “rim“;
C) Incidentaloma cístico de 19 mm;
D) Nódulo hipoecoico com 15 mm de comprimento e 11
mm de largura.

A) Alendronato e Ibandronato;
B) Alendronato e Ácido Zoledonico;
C) Risedronato e Ibandronato;
D) Denosumab e Raloxifeno.
QUESTÃO 12
Analise as situações hipotéticas as seguir:

QUESTÃO 15
Na abordagem diagnóstica da Doença de Paget, é correto
que:

I.

Homem, 50 anos, sobrepeso, PA 146 x 99 mmHg e
Apneia Obstrutiva do sono. Normocalemia;
II. Mulher, 48 anos, sobrepeso, em uso de Losartana 100
mg/dia, Indapamida 1.5mg/dia, Anlodipina 10 mg/dia.
Mantém níveis tensionais 150 x 93 mmHg.
Normocalemia;
III. Homem, 66 anos, PA 139 x 79 mmHg, em uso de
Enalapril. Normocalemia.

A) A fosfatase alcalina óssea deve ser solicitada na
vigência de doença hepática concomitante ou diante de
lesão óssea osteolítica e fosfatase alcalina sérica
normal;
B) A suspeita de hiperparatireoidismo primário fica
mascarada devido á hipercalcemia pela Doença de
Paget. A cintilografia de paratireóide é indicada para
esse diagnóstico diferencial;
C) As indicações de tratamento ficam limitadas aos casos
sintomáticos de dor óssea por compressão nervosa;
D) A dosagem de C-Telopeptideo sérico e N- telopeptideo
urinários são medidas de monitorização da doença e
mensuram a atividade osteoblástica.

A investigação de suspeita de Hiperaldosteronismo
primário deve ser realizada para o (s) seguinte (s) paciente
(s):
A) I e II, apenas;
B) I, II e III;
C) II e III, apenas;
D) II, apenas.

QUESTÃO 16
Acerca do manejo do Hipertireoidismo na gravidez,
assinale V para verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 13
A investigação de hiperprolactinemia leva em
consideração o exame físico, dados da história clínica e
estudo de imagem como ressonância magnética. Essa
avaliação pode ser retardada se houver claramente uma
droga envolvida e não haja suspeita clínica de adenoma
hipofisário. Contudo, o estudo de imagem deve ser
realizado, mesmo na vigência de medicação que justifique
tal alteração, diante do seguinte ponto de corte de
prolactina:

( ) O uso de betabloqueadores como metoprolol, atenolol
e propanolol é indicado para controle do tremor e
taquicardia sem efeitos adversos ao feto;
( ) Gestante de 12 semanas, com TSH suprimido, T3/T4
livre acima do limite para idade gestacional e
hipertireoidismo manifesto moderado, deve ser
tratada, inicialmente, com propiutiuracil até completar
16 semanas e proceder a troca para metimazol;
( ) A doença de Graves se agrava nos transcorrer do
estado gestacional requerendo frequente ajuste de
posologia.

A) Quando em uso de medicações quaisquer a prolactina
> 300 ng/mL ou em uso de Risperidona > 300 ng/Ml;
B) Quando em uso de medicações quaisquer a prolactina
> 100 ng/mL ou em uso de Risperidona > 300 ng/Ml;
C) Quando em uso de medicações quaisquer a prolactina
> 100 ng/mL ou em uso de Risperidona > 100 ng/Ml;
D) Quando em uso de medicações quaisquer a prolactina
> 200 ng/mL ou em uso de Risperidona > 200 ng/Ml.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F;
B) F, V, F;
C) V, F, V;
D) F, F, V.
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QUESTÃO 17
Na etiologia medicamentosa da hipertrigliceridemia não se
destaca o uso de:

QUESTÃO 20
Paciente de 49 anos procura atendimento médico trazendo
os seguintes resultados de exames: glicemia 140 mg/dl,
teste de tolerância glicose em 120 minutos de 215 mg/dl.
Está assintomatica. Nega uso de qualquer medicação.
Relata histórico familiar de diabetes melitus. O exame
físico revela apenas sobrepeso. Foram instituídas as
medidas de manejo da hiperglicemia. Acerca da
neuropatia diabética (ND) no caso hipotético, analise as
alternativas a seguir:

A) Carvedilol;
B) Tamoxifeno;
C) Hidroclorotiazida;
D) Ciclosporina.
QUESTÃO 18
A Síndrome do Ovário Policístico envolve uma combinação
ciclos anovulatórios e presença de hiperandrogenismo,
após exclusão de outras causas. Nessa investigação deve
entrar em cena a necessidade de diagnóstico diferencial,
que não envolve a seguinte etiologia;

I.

O rastreio da ND deve ser realizado pelo menos
anualmente;
II. A eletroneuromiografia deve ser utilizada para
diagnóstico precoce de neuropatia diabética de
acometimento de fibra fina;
III. A redução de vibração, da propriocepção e
hiporreflexia é indicativa de acometimento de fibra
nervosa fina amielinica;
IV. A principal maneira de impedir a progressão da
neuropatia diabética é com um controle rígido da
glicemia.

A) Epilepsia em uso de Ácido Valproico;
B) Hipocortisolismo;
C) Shunt porto-hepático;
D) Hiperprolactinemia.
QUESTÃO 19
Acerca do manejo da Neoplasia Endócrina Múltipla Tipo
2A, assinale a opção correta:

Estão corretas:
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas

A) Estudos de imagem para localização pré-operatória
devem ser rotineiramente indicados em casos de
hiperparatireoidismo primário assintomático, ainda que
sem histórico prévio de cirurgia cervical;
B) A monitorização do gene RET classifica em leve,
moderado e grave risco de metástase de Carcinoma
Medular de Tireoide;
C) Diante de feocromocitoma unilateral, a melhor
abordagem é adrenalectomia bilateral para controle das
crises adrenérgicas e do quadro metastático precoce;
D) Mutação do Codon 649 do gene RET garante início
tardio do Carcinoma Medular de tireoide.

as
as
as
as

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

I e IV;
II e III;
I, II e III;
III e IV.

QUESTÃO 21
Paciente de 55 anos procura avaliação médica para
controle da obesidade. O IMC é de 34 kg/m2 e tem
histórico de dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica
severa, estenose aórtica leve, nefrolitiase por oxalato de
cálcio. Não houve controle de peso com medidas
conservadoras (orientação alimentar e atividade física) em
6 meses. Diante do caso hipotético, o controle
medicamentoso da obesidade deve ser feito com:
A) Locaserina;
B) Liraglutida;
C) Topiramato e Fertemina;
D) Orlistate.
QUESTÃO 22
São dados clínicos - laboratoriais envolvidos na etiologia
da ginecomastia, exceto:
A) Creatinina 6,0 mg/dl;
B) Uso de diazepan;
C) Etilismo crônico com alteração de TAP;
D) TSH 18 mU/L.
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QUESTÃO 23
O diagnóstico de incidentaloma de adrenal deve ser
valorizado tanto pela probabilidade de neoplasia como
pelos distúrbios hormonais associados. Na abordagem
dessas massas, sabe-se que:
A) A citologia obtida por punção aspirativa por agulha fina
é capaz de diferenciar adenoma de carcinoma de
adrenal;
B) O clearence de contraste >50% após 10 minutos,
obtido em exame de imagem, sugere neoplasia
metastática;
C) A Síndrome de Cushing subclínica é a disfunção
hormonal mais frequente;
D) As lesões metastáticas são mais frequentes que os
tumores primários de adrenal.
QUESTÃO 24
Uma paciente de 36 anos, tabagista há 5 anos, solicita
informações sobre o efeito do tabagismo nos níveis de
colesterol. Diante dessa solicitação você diária que o
tabagismo promove:
A) Redução de HDL;
B) Elevação de LDL;
C) Elevação de triglicerídeos;
D) Elevação de colesterol total.
QUESTÃO 25
A Apoplexia hipofisária é uma condição dramática pela
falta súbita desses hormônios sendo mais ameaçadora a
seguinte condição aguda:
A) Aumento da pressão intracraniana;
B) Deficiência de TSH;
C) Deficiência de ACTH;
D) Deficiência de GH.
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