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 EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - 2016  

  1º Dia – 14/05/2016  LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES 
 
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 100 
questões numeradas de 1 a 100. Confira-o e caso 
esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente 
divergência, comunique ao aplicador da sala para que 
ele tome as providências cabíveis. 
2. DESLIGUE seu celular. Não é suficiente colocá-lo 
em modo silencioso. Mantê-lo ligado causará sua 
eliminação deste concurso. 
3. Preencha a parte superior do CARTÃO-RESPOSTA 
com seu NÚMERO DE INSCRIÇÃO e, na parte inferior, 
escreva seu NOME e assine nos espaços próprios. 
Utilize caneta esferográfica grossa azul ou preta. 
4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-
RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído. 
5. Para cada uma das questões objetivas, são 
apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, 
B, C e D. Apenas uma responde corretamente à 
questão. 
6. No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo o espaço 
compreendido no retângulo correspondente à opção 
escolhida para a resposta. A marcação em mais de 
uma opção anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta. 

7. O tempo disponível para estas provas é de 4 (quatro) 
horas. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu 
CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
considerados na avaliação. Não haverá tolerância para 
tempo adicional depois de decorridas as 4 horas. 
8. Quando terminar as provas, acene para chamar o 
aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e 
o CARTÃO-RESPOSTA.  
9. Você não levará o CADERNO DE QUESTÕES hoje, 
mas poderá levá-lo amanhã, após concluir a prova de 
amanhã. 
Abreviações:  
Bpm – batimentos por minuto 
EDA – endoscopia digestiva alta 
FC – frequência cardíaca 
PA – pressão arterial 
RM – ressonância magnética 
TC – tomografia computadorizada 
TOTG – teste oral de tolerância à glicose 
TFG – taxa de filtração glomerular 
US – ultrassonografia 
VR – valor de referência 

 
 
  NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _____  _____  _____  _____ 
   
  NOME:________________________________________________________________________ 
 
  ASSINATURA:___________________________________________________________________
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Questão 1 
Paciente diabético há 12 anos refere dores, parestesias 
e sensação de queimação em extremidades, piorando à 
noite. Qual das medicações abaixo teria a pior resposta 
terapêutica para as queixas deste paciente, não sendo 
indicada? 
A) Fluoxetina. 
B) Duloxetina. 
C) Pregabalina. 
D) Amitriptilina. 
 Questão 2 
Homem, 55 anos, encaminhado por cardiologista, com 
quem trata hipertensão arterial e dislipidemia, há 10 
anos. Refere aumento progressivo de peso nos últimos 
20 anos. Ex-tabagista e etilista social. Há 5 meses em 
uso de metformina 850 mg duas vezes ao dia. Ao 
exame: estatura 172 cm, peso 98 Kg, IMC 33,1 Kg/m2, 
PA 130 x 90 mmHg, circunferência abdominal 115 cm, 
acantose nigricans em região cervical e axilar. Últimos 
exames laboratoriais: glicemia de jejum 214 mg/dL, 
HbA1c 10,6%, colesterol total 215 mg/dL, HDL 35 
mg/dL, triglicerídeos 280 mg/dL. Qual seria a 
terapêutica farmacológica mais apropriada com foco na 
“diabesidade” do paciente? 
A) Iniciar insulina NPH, glargina ou degludeca ao 
deitar (“bed time”). 
B) Iniciar sulfonilureia de terceira geração. 
C) Iniciar inibidor de DPP-IV. 
D) Iniciar um análogo do GLP-1.  Questão 3 
Mãe traz criança de três meses de idade com 
hiperglicemia detectada no primeiro mês de vida e que 
ainda persiste nesse momento. Considerando a 
principal causa de diabetes permanente nessa faixa 
etária, qual é o tratamento indicado? 
A) Esquema basal-bolus de insulina. 
B) Sulfonilureia. 
C) Metformina. 
D) Inibidor de DPP-4.  Questão 4 
Mulher, 29 anos, com diabetes mellitus tipo 1 
diagnosticado aos 16 anos de idade, apresenta 
retinopatia diabética não-proliferativa, hematúria e 
albuminúria de 220 mg/g de creatinina, confirmada 
recentemente. Em relação à complicação renal que a 
paciente apresenta, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Hematúria microscópica pode estar presente na 
nefropatia diabética. 
B) A ausência de retinopatia ou neuropatia seria 
sugestiva de doença glomerular não diabética. 
C) A regressão para albuminúria normal afasta o risco 
de futura nefropatia diabética. 
D) Pacientes que progridem para albuminúria grave 
exibem maiores perdas da taxa de filtração glomerular.  Questão 5 
Qual das alternativas abaixo indica um paciente com 
Doença Renal do Diabetes G3bA3 e qual medicamento 
poderia ser prescrito caso este paciente necessitasse de 
um antidiabético oral? 
a) TFG = 40 ml/min. (MDRD) e Albuminúria = 500 
mg/g; vildagliptina. 
b) TFG = 50 ml/min. (MDRD) e Albuminúria = 400 
mg/g; linagliptina. 

c) TFG = 45 ml/min. (MDRD) e Albuminúria = 50 
mg/g; linagliptina. 
d) TFG = 35 ml/min. (MDRD) e Albuminúria = 300 
mg/g; dapagliflozina. 
 Questão 6  
Em relação ao MODY (Maturity Onset Diabetes of the 
Young), é CORRETO afirmar: 
A) A sua forma de apresentação mais comum consiste 
em defeito no HNF1beta, apresenta-se com uma forma 
de evolução severa com progressão para uso de 
insulina precoce e ocorrência precoce de complicações. 
B) O tipo 3 normalmente controla inicialmente com 
dieta e responde bem a sulfonilureias, podendo evoluir 
para insulinoterapia no decorrer da evolução da 
doença. 
C) São descritos até agora dois tipos de diabetes tipo 
MODY, sendo um dos tipos manifestado por uma 
deficiência na secreção de insulina e o outro 
manifestado por resistência severa à insulina. 
D) Pacientes apresentam resistência insulínica com 
tendência a ocorrer episódios de cetoacidose diabética. 
 Questão 7 
O laudo do fundo de olho de um paciente diabético 
afirma que há uma “retinopatia diabética não 
proliferativa leve”. Qual dos achados abaixo deve ser 
encontrado no exame desse paciente? 
A) Neovasos. 
B) Microaneurismas. 
C) IRMA (anormalidades microvasculares intra 
retinianas). 
D) Exsudatos algodonosos.  Questão 8 
Um homem obeso de 60 anos foi admitido no hospital 
com quadro de pneumonia. Ele não havia realizado 
nenhum atendimento médico nos últimos 3 anos e 
negava história prévia de diabetes. Nos exames 
laboratoriais a glicemia ao acaso foi de 214 mg/dL. 
Nas 48h seguintes a glicemia capilar permaneceu entre 
160-180 mg/dL em jejum e 230-260 mg/dL nos outros 
horários do dia. Além de modificar a dieta e tratar a 
pneumonia, qual seria a conduta mais adequada 
segundo as recomendações recentes? 
A) Iniciar insulina regular para manter glicemia entre 
80-140 mg/dL. 
B) Iniciar hipoglicemiante oral para manter glicemia 
entre 140-180 mg/dL. 
C) Iniciar insulina basal e insulina de ação rápida para 
manter glicemia entre 140-180 mg/dL. 
D) Iniciar insulina basal e insulina de ação rápida para 
manter glicemia entre 80-140 mg/dL. 
 Questão 9  
O estudo EMPA-REG OUTCOME, utilizando um 
___________, mostrou uma redução significativa no 
risco de ____________ em pacientes diabéticos em 
prevenção __________. Marque a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas acima: 
A) Inibidor de DPP-4, infarto agudo do miocárdio, 
primária. 
B) Inibidor de SGLT-2, infarto agudo do miocárdio, 
primária. 
C) Inibidor de DPP-4, morte por qualquer causa, 
secundária. 
D) Inibidor de SGLT-2, morte por qualquer causa, 
secundária. 
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Questão 10 
Um paciente de 50 anos com diagnóstico de Diabetes 
Mellitus tipo 2 dá entrada no Pronto Socorro 
queixando-se de mal-estar, náuseas, vômitos e dor 
abdominal de moderada intensidade. O paciente vem 
em uso de Insulina NPH, metformina, pioglitazona e 
canagliflozina. Durante o exame do paciente, o médico 
identifica dor abdominal difusa, sem sinais de irritação 
peritoneal e sem sinais de localização, além de 
desidratação, FC = 110 bpm e Pressão Arterial = 90 x 
60 mmHg. Os exames laboratoriais: Glicose = 104 
mg/dL; Ureia = 80 mg/dL; Creatinina = 1,0 mg/dL; 
Potássio = 2,8 mEq/L; Leucócitos Totais = 18.000 
(Monócitos = 5%, Segmentados = 65% e Linfócitos = 
25%). Gasometria Arterial: pH = 7,1; Bicarbonato = 5 
mEq/L. Sobre o caso clínico deste paciente, marque a 
alternativa CORRETA: 
A) A presença de Leucocitose indica uma possível 
infecção como fator desencadeante da emergência 
apresentada pelo paciente. 
B) A presença de dor abdominal associado a náuseas e 
vômitos indica um possível quadro intra-abdominal 
como fator desencadeante para a emergência 
apresentada pelo paciente. 
C) O tratamento deve ser imediatamente iniciado com 
hidratação vigorosa e glicose hipertônica, sendo a 
insulina endovenosa adiada para depois da primeira 
hora. 
D) A presença de glicemia normal neste paciente 
descarta o quadro de acidose relacionada ao uso da 
canagliflozina. 
 Questão 11 
Paciente de 28 anos, sexo feminino, com diagnóstico 
de diabetes há 6 anos.  Atualmente em esquema 
intensivo com insulina regular e NPH, dose total de 
1,6U/kg além de metformina 2000 mg/d, mas com 
dificuldade em atingir controle glicêmico.  Apresenta 
também hipertrigliceridemia (1057 mg/dL). Durante 
exame físico identifica-se lipoatrofia em tronco e 
membros, além de musculatura aparente nessas 
regiões e acúmulo de gordura em face, com sinal do 
duplo queixo. Sobre o caso acima, é INCORRETO 
afirmar: 
A) É provocado por mutações no gene laminina A/C. 
B) As alterações físicas descritas acima geralmente 
tornam-se aparente apenas após a puberdade. 
C) A paciente tem uma doença de herança 
autossômica dominante. 
D) Outras características importantes da síndrome são 
acanthosis nigricans e deficiência androgênica. 
 Questão 12 
Os Inibidores de SGLT-2 são novos medicamentos que 
reduzem a glicemia plasmática através de seu efeito 
glicosúrico. Além de seus efeitos nos túbulos, esta 
classe parece interferir também com mecanismos 
relacionados à filtração glomerular. Estes efeitos 
envolvem: 
A) Vasodilatação da arteríola eferente, com 
consequente aumento transitório da Taxa de Filtração 
Glomerular (TFG). 
B) Vasodilatação da arteríola aferente, com 
consequente redução transitória da TFG. 
C) Vasoconstrição da arteríola aferente, com 
consequente redução transitória da TFG. 
D) Vasoconstrição da arteríola aferente, com 
consequente aumento transitório da TFG.  

Questão 13 
Em relação à neuropatia diabética, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
A) A polineuropatia diabética dolorosa é confirmada 
pela piora noturna dos sintomas e sinais de déficit 
neurológico presentes, após exclusão de outras 
causas. 
B) Para diagnóstico da polineuropatia diabética 
periférica, história clínica e testes neurológicos básicos 
devem ser realizados anualmente e 
eletroneuromiografia a cada dois anos. 
C) Dor leve a intensa, disestesias (sensações dolorosas 
e desagradáveis como queimação e formigamento), 
sensibilidade térmica e velocidade de condução 
nervosa alteradas indicam comprometimento de fibras 
finas. 
D) Taquicardia de repouso associada à hipotensão 
postural (queda de 20 mmHg na pressão sistólica e/ou 
10 mmHg na pressão diastólica) indica maior 
gravidade da neuropatia autonômica cardiovascular. 
 Questão 14 
Quanto ao tratamento do diabetes gestacional, marque 
a alternativa INCORRETA: 
A) Glibenclamida já foi estudada e pode ser usada a 
partir do 2º trimestre. 
B) As insulinas ultrarrápidas lispro e asparte podem 
ser usadas e apresentam perfis de segurança 
aceitáveis. 
C) As insulinas NPH, glargina e detemir podem ser 
usadas igualmente, pois já foram estudadas e 
apresentam perfis de segurança semelhantes. 
D) Metformina parece ser segura quando usada no 2º 
ou 3º trimestre, porém muitas pacientes precisam de 
doses suplementares de insulina.  Questão 15 
De acordo com as recomendações da AHA/ACC 2013 
para tratamento de dislipidemias, qual dos pacientes 
abaixo deveria usar estatina de moderada intensidade? 
A) Paciente, 59 anos, com diabetes tipo 2 e risco 
cardiovascular estimado em 10 anos de 6,3%. 
B) Paciente 55 anos, com diabetes tipo 1 e risco 
cardiovascular estimando 10 anos de 8,3%. 
C) Homem, 66 anos, infarto agudo do miocárdio há 3 
anos. 
D) Mulher, 47 anos, sem diabetes, com forte história 
familiar de doença cardiovascular e LDL 193 mg/dl. 
 Questão 16  
Em relação à regulação central do apetite é CORRETO 
afirmar: 
A) A insulina induz aumento do apetite no hipotálamo. 
B) O NPY e o CART são potentes anorexígenos. 
C) O alfa-MSH (hormônio estimulador de melanócito) 
compete com o MCH (hormônio concentrador de 
melanina) pela ocupação do MC4R (receptor 4 de 
melanocortina). 
D) O CRH e o TRH elevam-se após a ingestão 
alimentar, contribuindo para um estado de saciedade. 
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Questão 17 
Sobre os resultados de um recente estudo duplo-cego 
controlado com placebo que utilizou liraglutida 3 
mg/dia para o tratamento de pacientes com obesidade 
com ou sem pré-diabetes, assinale a CORRETA: 
A) O valor preditivo positivo de elevações isoladas de 
lipase para diagnosticar pancreatite foi baixo (<1%). 
B) A maioria dos pacientes que desenvolveram 
pancreatite tiveram amilase e lipase 3 vezes acima do 
limite da normalidade. 
C) Infecções de vias aéreas superiores, sinusite e 
influenza foram mais frequentes em pacientes usando 
liraglutida. 
D) Não houve casos de carcinoma medular da tireoide 
ou hiperplasia de células C, embora o tratamento com 
liraglutida tenha elevado a concentração de calcitonina 
sérica. 
 Questão 18 
A gênese da obesidade envolve fundamentos 
fisiopatológicos ambientais e genéticos. Sobre a visão 
genética da obesidade, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Fatores ambientais podem reprogramar a expressão 
gênica metabólica durante a gestação através da 
metilação do DNA, alterando a estrutura da cromatina, 
processo que pode ser transmitido através das 
gerações. 
B) Retardo de crescimento intrauterino e baixo peso ao 
nascer são condições associadas à obesidade e ao 
diabetes tipo 1 na idade adulta. 
C) A associação entre polimorfismos do gene FTO (fat 
mass and obesity-associated gene) e características 
clínicas de obesidade são bem estabelecidas em 
crianças. 
D) Uma forma comum de obesidade monogênica é a 
mutação do receptor de melanocortina tipo 4 (MC4R), 
que leva a hiperfagia, hiperinsulinemia, estatura 
elevada e aumento da massa magra.   Questão 19 
Em relação à obesidade na infância é CORRETO 
afirmar: 
A) As causas endócrinas de obesidade cursam 
geralmente com baixa estatura. 
B) Os padrões do IMC são os mesmos utilizados para a 
faixa etária adulta. 
C) Famílias que fazem refeições juntas favorecem o 
desencadeamento da obesidade. 
D) De acordo com revisões sistemáticas, diminuir o 
tempo diante da televisão e do computador é efetivo 
para reduzir peso de crianças obesas.  Questão 20 
Nos últimos 20 anos, a população com 60 anos ou 
mais duplicou no Brasil. Sobre a obesidade no idoso, 
assinale a alternativa CORRETA: 
A) A prevalência de sobrepeso e obesidade nos 
indivíduos idosos é similar aos não idosos, em ambos 
os sexos. 
B) Segundo o Ministério da Saúde, o IMC normal no 
idoso varia entre 22 e 27 kg/m². 
C) A obesidade reduz o risco de sarcopenia na terceira 
idade. 
D) Há relação direta entre IMC e melhor desempenho 
cognitivo.    

Questão 21 
Paciente diabético tipo 2 realizou derivação gástrica em 
Y-de-Roux e ficou com normoglicemia sem medicações 
anti-diabéticas. Essa melhora NÃO se associa a: 
A) Aumento da secreção de GLP1, GIP e PYY. 
B) Mudanças na flora intestinal e aumento na 
gliconeogênese intestinal. 
C) Restrição calórica, perda de peso, redução da 
gordura ectópica e modulação da adiposopatia.  
D) Aumento do SGLT1 intestinal.  Questão 22 
A obesidade é uma grande epidemia mundial, 
representando um ônus para a sociedade e para o 
sistema público de saúde. Assinale a alternativa CORRETA: 
A) Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013 
divulgada pelo IBGE, 50% da população brasileira 
adulta feminina estava com excesso de peso, mas os 
dados permaneceram estáveis em relação à Pesquisa 
de Orçamentos Familiares 2008-2009. 
B) A prevalência de déficit de peso na PNS 2013 foi 
inferior a 5%, indicando não exposição à desnutrição 
da população adulta como um todo. 
C) O Guia Alimentar para a População Brasileira, 
publicado pelo Ministério da Saúde em 2014 
preconizava < 10% para açúcar, < 30% para gorduras 
totais, < 10% para gordura saturada e zero para 
gordura trans como metas percentuais do valor 
calórico total diário ingerido. 
D) Para diagnóstico de obesidade em crianças e 
adolescentes, o Brasil adota as curvas de Z-IMC 
(desvio-padrão do IMC) ajustado para idade e sexo da 
Organização Mundial de Saúde de 2007, onde se 
considera excesso de peso ou risco de obesidade > +2 e 
obesidade > +3 desvios-padrões. 
 Questão 23 
Entre os mecanismos causadores da hipertensão 
arterial relacionada com a obesidade, assinale a 
alternativa INCORRETA:  
A) A compressão anatômica renal pelo tecido adiposo 
visceral aumenta a pressão intrarrenal e ativa o 
sistema renina-angiotensina, com aumento da 
reabsorção de sódio. 
B) O tecido adiposo expressa todos os componentes do 
sistema renina-angiotensina, incluindo o 
angiotensinogênio, a enzima conversora da 
angiotensina, a angiotensina II e seus receptores AT1 e 
AT2. 
C) A hiperatividade do sistema nervoso simpático 
mediada pela leptina e pela insulina promove 
vasoconstrição periférica. 
D) A insulina tem efeito natriurético e na obesidade 
com resistência à insulina ocorre uma antinatriurese 
com retenção de sódio. 
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Questão 24 
Homem, 22 anos, encaminhado para avaliação de 
obesidade severa. Nasceu com peso normal, sem 
qualquer intercorrência. Começou a ganhar peso já no 
primeiro ano de vida e vem aumentando 
progressivamente, sem resposta a tratamento com 
dieta e atividade física. Queixa-se de lombalgia, astenia 
e sonolência excessiva. Pai e mãe são obesos. Ele refere 
que é impossível saber o que come, pois “come o que 
vê pela frente, sem pensar”. Desenvolvimentos 
psicomotor e intelectual normais. Ao exame físico, 
nota-se que o paciente é imberbe, com pelos pubianos 
e axilares escassos, ginecomastia bilateral, e volume 
testicular de 4 mL bilateralmente. O IMC é de 55,8 
kg/m2, PA 140x100 mmHg, sem outras anormalidades 
detectadas. Exames laboratoriais normais, exceto 
testosterona total e gonadotrofinas baixas. Com 
relação a esse caso é CORRETO afirmar: 
 
A) O defeito genético mais provável é mutação no gene 
FTO que é atualmente a causa mais frequente de 
obesidade monogênica autossômica dominante não-
sindrômica. 
B) O quadro clínico é condizente com mutação no gene 
da POMC e a mutação patogênica deve ser pesquisada 
através de um Estudo de Associação Ampla do 
Genoma (“Genome-Wide Association Study”). 
C) O diagnóstico mais provável é Síndrome de Prader-
Willi, e deve se pesquisar deleção da cópia materna da 
região cromossômica 15q11–q13. 
D) Mutações no gene LEP se apresentam clinicamente 
com níveis séricos indetectáveis de leptina, ou mais 
raramente com níveis elevados, pela produção de uma 
leptina biologicamente inativa, mas imunorreativa. 
  Questão 25 
Mulher, 32 anos, professora, procura endocrinologista 
com queixa de ganho progressivo de peso após a 
última gestação. Nega tabagismo e etilismo. Hipertensa 
em uso de Ramipril 5mg/dia. Referiu episódios de 
compulsão alimentar em determinadas situações, 
como nos períodos de correção de provas. É mãe de 
dois filhos. Queixa-se de que os filhos e o trabalho não 
permitem que realize programa de exercícios físicos. Ao 
exame: ausculta cardiopulmonar normal. Peso 90kg, 
estatura 1,60m, IMC: 35,1kg/m2, PA 130x80 mmHg, 
FC 80bpm, circunferência abdominal (CA) 87cm.  
Exames laboratoriais: colesterol total 230mg/dL, HDL 
45mg/dL, LDL 156mg/dL, triglicerídeos 144mg/dL, 
glicemia de jejum 95mg/dL, creatinina 0,7mg/dL. 
 
Segundo critérios de Síndrome Metabólica (SM) da 
International Diabetes Association (IDF), é CORRETO 
afirmar: 
A) A paciente tem o diagnóstico de SM pelos seguintes 
achados: obesidade central (CA> 80 cm), LDL elevado 
(≥150mg/dL) e diagnóstico de hipertensão arterial. 
B) A paciente tem o diagnóstico de SM pelos seguintes 
achados: obesidade central (CA> 80 cm), HDL baixo 
(≤50mg/dL) e diagnóstico de hipertensão arterial. 
C) A paciente não tem o diagnóstico de SM, pois 
preenche apenas dois critérios. 
D) Para estabelecer diagnóstico de SM são necessários 
hemoglobina glicada ou teste oral de tolerância à 
glicose.    

Questão 26 
Em relação às dislipidemias secundárias marque a 
assertiva INCORRETA: 
A) O distúrbio lipídico mais característico do 
hipotireoidismo é a elevação dos triglicerídeos 
resultante da baixa atividade da lipase lipoproteica. 
B) A estrogenioterapia oral promove aumento do 
clearence da LDL da circulação, assim como elevação 
dos níveis de HDL-c e triglicerídeos. 
C) A dislipidemia diabética é caracterizada por 
hipertrigliceridemia, redução do HDL-c e aumento das 
partículas de LDL pequenas e densas. 
D) O metabolismo do álcool resulta em aumento da 
concentração de NADH que inibe a oxidação de ácidos 
graxos no fígado, ocorrendo assim elevação dos níveis 
de triglicerídeos e VLDL. 
 
 Questão 27 
No que se refere ao tratamento farmacológico das 
dislipidemias marque a opção CORRETA: 
A) As estatinas são geralmente bem toleradas e seu 
uso não precisa ser interrompido em mulheres 
grávidas ou que estejam amamentando. 
B) Em pacientes com insuficiência renal deve-se dar 
preferência à atorvastatina, que apresenta menor 
excreção renal comparada às outras estatinas. 
C) As estatinas devem ser suspensas se os níveis de 
creatinoquinase elevarem-se mais de três vezes do 
limite superior de normalidade, não devendo ser 
reiniciada a mesma estatina após normalização. 
D) Pancreatite aguda é um risco potencial com uso de 
sinvastatina em altas doses.  
 
 Questão 28 
Homem, 21 anos, refere aparecimento de nódulos em 
mãos, braços e pernas aos 3 anos de idade, com 
aumento progressivo. História familiar de 2 casos de 
morte súbita (2 primos de primeiro grau, aos 18 e 24 
anos). Ao exame físico apresenta nódulos sobre os 
tendões extensores das mãos e membros inferiores. 
Exames laboratoriais revelaram colesterol total 785 
mg/dL, LDL 710 mg/dL (medido), HDL 31 mg/dL, 
triglicerídeos 221 mg/dL, TSH 5,21 mUI/mL, T4 livre 
0,75 ng/dl. A hipótese diagnóstica mais provável para 
esse paciente é de uma hipercolesterolemia familiar 
por: 
A) Mutação no gene da PCSK9 (proprotein convertase 
subtilisin/kexin type 9). 
B) Mutação heterozigótica no gene da apo B 100. 
C) Mutação homozigótica no gene do receptor do LDL 
(B-E). 
D) Mutação homozigótica no gene da apo B 100.                
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Questão 29 
Paciente sexo feminino, 60 anos, com infecção pelo 
HIV há 15 anos, tabagista, sedentária, e com DAC 
precoce em parente de primeiro grau (pai faleceu por 
IAM aos 53 anos). Em uso de zidovudina, lamivudina e 
lopinavir/ritonavir. Exames mostraram: colesterol total 
320 mg/dL, HDL 30 mg/dL, triglicerídeos 290 mg/dL, 
glicemia, funções renal e tireoidiana normais. Iniciou 
uso de aspirina 100 mg/dia e pravastatina 40 mg/dia 
com resposta parcial (redução de 30% de LDL-c). 
Meses depois evoluiu com piora do controle viral, 
sendo trocado esquema antirretroviral para tenofovir, 
lamivudina, darunavir/ritonavir. Voltou trazendo os 
seguintes exames: colesterol total 250 mg/dL, HDL 32 
mg/dL, triglicerídeos 220 mg/dL. Sobre o caso, 
assinale a opção CORRETA: 
A) A estatina deve ser trocada, pois além da falha ao 
tratamento da dislipidemia, o darunavir está associado 
com aumento dos níveis séricos de pravastatina e seus 
efeitos colaterais. 
B) Dentre os inibidores de protease, o darunavir é o 
único que pode ser utilizado em associação com 
sinvastatina. 
C) A pravastatina pode ter colaborado para a falha ao 
tratamento antirretroviral originalmente prescrito. 
D) Neste caso, recomenda-se uso de atorvastatina ou 
rosuvastatina em doses máximas. 
 Questão 30 
A Pró-proteína Convertase Subtilisina/Kexina tipo 9 
(PCSK9) é uma proteína sintetizada pelos hepatócitos 
que participa do metabolismo hepático do colesterol. 
Sua principal função é se ligar: 
A) Ao receptor do LDL colesterol, levando a um 
aumento da reciclagem do receptor e aumento da 
captação de colesterol. 
B) Ao receptor do LDL colesterol, levando a um 
aumento da degradação do receptor. 
C) Aos receptores intranucleares dos hepatócitos, 
inibindo a síntese de receptores para o LDL colesterol. 
D) Aos receptores intranucleares dos hepatócitos, 
estimulando a síntese de receptores para o LDL 
colesterol.  Questão 31 
Uma paciente de 43 anos, portadora de 
hipotireoidismo primário vinha em uso de levotiroxina 
100mcg com controle adequado, mas nos últimos 
exames apresentou TSH: 16uUI/mL. Há 4 meses 
iniciou uso de carbonato de lítio, sertralina e 
propranolol. Com relação ao efeito desses fármacos nos 
hormônios tireoidianos podemos afirmar: 
I - O propranolol, assim como os glicocorticoides, inibe 
conversão do T4 em T3. 
II - O propranolol, assim como a rifampicina, aumenta 
a depuração hepática do T4 e T3. 
III - A sertralina, assim como o hidantal, aumenta a 
depuração hepática do T4 e T3. 
IV - A sertralina, assim como o carbonato de cálcio, 
reduz a absorção gástrica da levotiroxina. 
V - O lítio, assim como o iodo, pode inibir a secreção 
dos hormônios tireoidianos. 
A) I, III e V estão corretas. 
B) II,IV e V estão corretas. 
C) II, IV e V estão corretas. 
D) I, III e IV estão corretas. 

Questão 32 
Em quais pacientes com câncer de tireoide o 
tratamento com inibidores de tirosina-quinase deve ser 
considerado?  
A) Naqueles com concentrações persistentemente 
elevadas da calcitonina sérica após a tireoidectomia 
total, sem localização das lesões.  
B) Naqueles com múltiplas metástases pulmonares e 
hepáticas, radiologicamente estáveis.  
C) Naqueles com aumento progressivo das 
concentrações de calcitonina e CEA, mas com exames 
de imagem negativos.  
D) Naqueles com doença metastática e evidência 
radiológica de progressão de doença. 
 
 Questão 33 
Recentemente um grupo de patologistas publicou um 
artigo propondo a revisão na nomenclatura de um tipo 
de câncer de tireoide. Eles alegaram que esse tipo 
tinha um prognóstico muito bom e evolução indolente, 
propondo então que não fosse considerado como 
câncer, mas sim como neoplasia. Qual é esse tipo de 
carcinoma? 
A) Variante folicular encapsulado do carcinoma 
papilífero. 
B) Variante de células altas e colunares do carcinoma 
papilífero. 
C) Microcarcinoma papilífero. 
D) Variante difusa esclerosante do carcinoma 
papilífero. 
  Questão 34 
Homem, 78 anos, diabético e hipertenso, encaminhado 
por apresentar alteração da função tireoidiana 
caracterizada por níveis baixos do TSH (0,18 – 0,34 
mU/L) e normais do T4 livre e T3, em três avaliações 
durante um ano de seguimento. Ultrassonografia de 
tireoide mostrou bócio multinodular e na cintilografia 
de tireoide apresentou distribuição heterogênea do 
radiotraçador com captação normal. TRAb negativo. 
Quais são as melhores hipótese diagnóstica e conduta? 
A) Hipertireoidismo subclínico grau 1 e tratamento 
com droga antitireoidiana ou iodo radioativo, em 
função de maior risco de fibrilação atrial. 
B) Hipertireoidismo subclínico grau 1 e conduta 
expectante, em função da ausência de associação de 
risco. 
C) Hipertireoidismo subclínico grau 2 e tratamento 
com droga antitireoidiana ou iodo radioativo, em 
função de maior risco de fibrilação atrial. 
D) Hipertireoidismo subclínico grau 2 e conduta 
expectante, em função da ausência de associação de 
risco. 
 
          



TEEM 2016 

      SBEM       7 

Questão 35 
Paciente de 72 anos com bócio desde o último parto há 
34 anos. Não havia preocupação estética e a lesão 
parecia estável com crescimento mínimo ao longo dos 
anos. Sempre se recusou à cirurgia e os exames de 
função tireoidiana sempre foram normais. Nos últimos 
6 meses houve uma mudança no comportamento do 
bócio, com crescimento muito acentuado associado a 
desconforto, dor cervical, disfonia e progressiva 
dispneia aos esforços. Ao exame, paciente agitada, 
taquipneica, apresentando uma massa cervical dura á 
palpação, irregular, maior à direita, com limites pouco 
precisos. Filha com tireoidite de Hashimoto. Assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) A idade da paciente, a história familiar de doença 
autoimune e a evolução do quadro sugerem como 
principal diagnóstico linfoma de tireoide. 
B) O bócio pode ter sofrido uma mutação inativadora 
no gene p53 levando ao crescimento de células 
neoplásicas indiferenciadas. 
C) Trata-se de história natural de bócio multinodular 
de longa duração que no idoso apresenta esse tipo de 
comportamento. 
D) O exame citológico da lesão mostrará inflamação 
crônica fibrosante, com infiltração linfoplasmocitária 
de intensidade variável. 
  Questão 36 
A Pendrina é uma proteína transportadora de ânions, 
codificada pelo gene SLC26A4. Mutações nesse gene 
podem levar a hipotireoidismo por diminuir: 
A) O transporte de iodo da célula folicular para o 
coloide na membrana apical. 
B) O transporte de iodo da célula folicular para o 
coloide na membrana basal. 
C) A captação de iodo pela membrana basal das 
células foliculares. 
D) A captação de iodo pela membrana apical das 
células foliculares. 
 
 Questão 37  
Menina, 9 anos, apresenta febre, dor na região anterior 
do pescoço, disfagia, há 6 dias. Ao exame: edema, 
hiperemia, calor na região cervical, restringindo o 
movimento do pescoço. Em relação esta doença, é CORRETO afirmar: 
A) É mais comum em adultos, geralmente associada à 
infecção bacteriana da tireoide por Hemophilus 
influenza ou Klebsiela spp. 
B) Acometendo crianças, pode estar relacionada à 
fístula do piriforme, neste caso a maioria das lesões 
ocorre no lobo esquerdo. 
C) O exame patológico revela infiltrado de linfócitos, 
plasmócitos e células gigantes multinucleadas. 
D) O tratamento de escolha é a cirurgia com remoção 
do lobo acometido ou de toda a glândula. 
 
         

Questão 38 
Mulher, 34 anos, procura o serviço por palpitações e 
perda de peso de 9 kg nos últimos 2 meses. Ao exame 
apresenta tremor fino de extremidades, proptose 
ocular bilateral importante com sinais flogísticos 
presentes e dificuldade para fechar fenda palpebral. 
Presença de bócio difuso e volume cerca de 3 vezes o 
normal, consistência elástica, com frêmito. O ritmo 
cardíaco é irregular por extrassístoles, FC 100bpm. 
Exames: T3 456,0 ng/dL (VR 70-210), T4 livre 4,4 
ng/dL (VR 0,8-2,0), TSH 0,01 mUI/mL (VR 0,4-4,0), 
TRAB 22,0 UI/mL (VR <1,75). Sobre o caso acima, é CORRETO afirmar: 
A) O quadro preenche critérios de crise tireotóxica. 
B) Tionamidas normalmente são utilizadas em nosso 
meio como primeira opção terapêutica. 
C) Iodoterapia é uma excelente opção de tratamento 
nesse caso, especialmente por apresentar bócio 
volumoso. 
D) A paciente apresenta tireoidite subaguda e pode ser 
tratada com beta-bloqueador e glicocorticoide. 
  Questão 39 
Mulher, 55 anos, consulta por aparecimento de nódulo 
assintomático de tireoide detectado no exame de 
ultrassom (US). Tem diagnóstico de tireoidite de 
Hashimoto, em tratamento com levotiroxina 112 
mcg/dia, dose esta que foi ajustada há 3 meses. Ao 
exame: nódulo indolor de cerca de 1 cm na região 
central do lobo esquerdo, consistência endurecida, 
móvel à deglutição. Exames laboratoriais: TSH: 0,1 
uUI/mL (VR: 0,4-4,5), T4 livre: 1,9 ng/dL (VR: 0,7-1,5). 
Laudo do US: “tireoide de dimensões diminuídas, 
textura difusamente heterogênea, com nódulo sólido 
medindo 1,3x0,9x1,1 cm em lobo esquerdo, hipoecoico, 
com microcalcificações de permeio, halo periférico 
parcial, vascularização central e periférica ao Doppler 
colorido, sem linfonodomegalia cervical”. Assinale a 
conduta mais apropriada neste caso: 
A) Manter a dose de levotiroxina e solicitar cintilografia 
de tireoide. 
B) Diminuir a dose de levotiroxina e fazer seguimento 
ecográfico do nódulo. 
C) Manter a dose de levotiroxina e realizar PAAF do 
nódulo. 
D) Diminuir a dose de levotiroxina e realizar PAAF do 
nódulo. 
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Questão 40 
Você foi chamado para avaliar a tireoide de um 
paciente na UTI. O paciente com 65 anos estava 
estável, mas tivera um infarto agudo do miocárdio que 
evoluíra com pneumonia e sepse permanecendo na UTI 
há 45 dias. Nega doenças tireoidianas e hipofisárias. 
Os seguintes exames estão disponíveis: 
 
Exame 10ºdia UTI 20ºdia 40ºdia Referência 

T4 
livre 

1,9 0,7 1,2 0,8 a 2,0 
ng/dL 

TSH 0,2 0,12 15,3 0,4 a 4,0 
mUI/mL 

T3 
total 

60,0 58,0 80,0 70 a 210 
ng/dL 

 
Em relação ao caso é INCORRETO afirmar:  
A) Os primeiros exames (10ºd) mostram uma 
adaptação pela gravidade da doença assim como pelo 
provável uso de drogas (corticoide, dopamina) que 
devem ter sido usadas. Há redução do TSH e redução 
do T3 por redução da atividade da deiodinase tipo 1 e 
aumento da deiodinase tipo 3, com aumento do T3 
reverso.  
B) Os exames do 20º dia mostram um aumento do 
risco de mortalidade, pois a gravidade da doença 
correlaciona-se com redução de T3, enquanto a 
redução também do T4 associa-se a um aumento de 
mortalidade. 
C) Os exames do 40º dia provavelmente não indicam 
doença tireoidiana, mas apenas refletem a fase de 
recuperação em que o paciente se encontra, quando o 
TSH geralmente se eleva e pode chegar a valores tão 
elevados quanto 20 mUI/mL. 
D) O tratamento desse paciente com reposição de 
hormônio tireoidiano nas fases mais graves melhora a 
mortalidade e acelera a recuperação deste paciente.  Questão 41 
Recém-nascido, termo, sexo masculino, apresenta ao 
teste de rastreamento neonatal TSH normal e T4 Total 
baixo. Novo exame na segunda semana de vida os 
resultados foram confirmados. Qual é a conduta CORRETA? 
A) Tratar até os 3 anos de idade e interromper o 
tratamento para confirmar o diagnóstico. 
B) Solicitar T4 livre e TBG (globulina ligadora de 
tiroxina). Se T4 livre normal e TBG baixa solicitar 
ultrassonografia da tireoide para propor o diagnóstico 
e segmento. 
C) Solicitar T4 livre e TBG. Se T4 livre normal e TBG 
baixa, não tratar. 
D) Solicitar T4 livre e TBG. Se T4 livre normal e TBG 
baixa seguir a criança com exames mensais. 
 Questão 42  
Mulher, 59 anos, submetida a tireoidectomia total com 
esvaziamento cervical de compartimento central. 
Laudo anátomo patológico: carcinoma papilífero 
variante clássica, multicêntrico (3 focos), o maior com 
1,4 cm de diâmetro, invasão angiolinfática positiva, 
extensão extra tireoidiana mínima para tecido adiposo 
e metástases para 1 de 7 linfonodos, tamanho do 
linfonodo acometido 1,3 cm. A paciente foi submetida 
à dose ablativa com radioiodo com atividade de 100 
mCi. Pesquisa de corpo inteiro com captação em leito 
tireoidiano e região cervical à direita. Retornou 4 
meses após com ecografia cervical sem 
linfonodomegalia, TSH suprimido em uso de 

levotiroxina, tireoglobulina 1,4 ng/dL e anticorpo 
antitireoglobulina indetectável. Assinale a opção CORRETA: 
A) A paciente deve ser submetida a uma nova dose 
terapêutica com iodo radioativo, pois a tireoglobulina 
positiva indica presença de doença residual. 
B) A paciente deve ser submetida à tomografia de tórax 
e abdome superior e cintilografia óssea para busca de 
metástases a distância. 
C) A paciente deve ser submetida a um exame de PET-
CT com 18 FDG, pois apresenta tireoglobulina positiva 
e ausência de captação na PCI pós-dose de iodo 
radioativo. 
D) A paciente deve permanecer com TSH suprimido e 
acompanhar a tendência da tireoglobulina e ecografia 
cervical. 
 Questão 43 
Dentre os pacientes abaixo relacionados com doença 
tireoidiana subclínica, o que NÃO tem indicação de 
tratamento com levotiroxina é (VR do TSH 0,4-4 
mUI/mL): 
A) Mulher com 25 anos em tratamento para 
infertilidade e com TSH 5,5 mUI/mL, T3 e T4 livres 
normais. 
B) Mulher com 81 anos e astenia, com TSH 6,5 
mUI/mL, T3 e T4 livres normais. 
C) Mulher com 55 anos, queda de cabelo, unhas 
frágeis, bócio, com TSH 6,0 mUI/mL, T4 livres normal 
e Anti-Tireoperoxidase 950 UI/mL (VR < 35 UI/mL). 
D) Mulher com 45 anos, hipercolesterolemia, astenia 
progressiva com T3 e T4 livres normais e TSH 11,0 
mUI/mL.  Questão 44 
Com relação à conduta de acordo com o resultado de 
uma punção aspirativa com agulha fina (PAAF) de 
nódulo de tireoide, assinale a opção CORRETA: 
A) Bethesda classe II: possibilidade de fazer painel 
molecular ou cirurgia. 
B) Bethesda classe III: cirurgia seguida de tratamento 
com radioiodo e supressão do TSH. 
C) Bethesda classe IV: possibilidade de fazer painel 
molecular ou cirurgia. 
D) Bethesda classe VI: seguimento clínico com nova 
ecografia em 1 ano. 
 Questão 45 
Em relação aos pacientes diagnosticados com 
carcinoma medular de tireoide, é INCORRETO afirmar: 
A) Pacientes que apresentam mutação do RET 
protooncogene no códon 918 apresentam carcinoma 
medular agressivo associado a feocromocitoma e 
hiperparatireoidismo. 
B) Pacientes que apresentam mutação do RET 
protooncogene devem ter seus parentes de primeiro 
grau avaliados para presença da mutação o mais cedo 
possível sendo, para as crianças, já ao nascimento.  
C) Parentes de pacientes portadores de mutação do 
RET protooncogene no códon 634 e também 
portadores da mutação devem ser submetidos à 
tireoidectomia profilática nos primeiros 5 anos de vida. 
D) Parentes de pacientes portadores de mutação do 
RET protooncogene no códon 918 e também 
portadores da mutação devem ser submetidos à 
tireoidectomia profilática no primeiro ano de vida.   
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Questão 46 
Homem, 38 anos, procurou urologista com queixa de 
infertilidade. Negava uso de drogas, álcool ou 
quaisquer medicações. Ao exame físico, 
desenvolvimento puberal normal, porém presença de 
galactorreia à expressão, bilateralmente. O colega 
solicitou exames hepáticos e renais, que vieram 
normais, além de dosagens hormonais, cujos 
resultados foram: Cortisol 18 ug/dL; TSH 1,2 mUI/mL; 
T4 livre 1,0 ng/dL; FSH 1,0 mUI/L LH 0,6 mUI/L; 
testosterona 200 ng/mL; PRL= 97 ng/mL. RM de 
hipófise mostrou lesão de 3,2 cm compatível com 
adenoma de hipófise. A avaliação neuroftalmológica foi 
normal. O colega indicou tratamento cirúrgico para o 
paciente e ele lhe procura para uma 2ª opinião. Qual 
das alternativas abaixo apresenta a conduta mais 
adequada no caso? 
 
A) Manter a mesma conduta, com indicação de 
tratamento cirúrgico, ressaltando a importância da 
realização do procedimento em centro de referência, 
com médico experiente, por tratar-se de um 
macroadenoma clinicamente não funcionante com 
hiperprolactinemia por desconexão. 
B) Solicitar dosagem de prolactina com diluição, a fim 
de verificar a possibilidade de efeito gancho antes de 
definir a conduta terapêutica. 
C) Solicitar a pesquisa de macroprolactina e caso seja 
positiva, optar por conduta expectante, com repetição 
da imagem em 6 meses. 
D) Solicitar megateste para avaliar corretamente a 
função hipofisária antes de definir a conduta 
terapêutica. 
 Questão 47 
“Então saiu do arraial dos filisteus um homem 
guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de 
altura seis côvados e um palmo” (2,92m). Referências 
na Bíblia sugerem que a alta estatura era frequente na 
família de Golias, conforme o heredograma abaixo:  

  
Sobre esta provável endocrinopatia que acometia a 
família de Golias, é INCORRETO afirmar: 
A) Pode fazer parte da Neoplasia Endócrina Múltipla 
tipo 1. 
B) Associa-se algumas vezes ao complexo de Carney. 
C) Mutações na AIP (aryl hydrocarbon receptor 
interacting protein) são encontradas em 40 a 50% dos 
casos isolados familiares. 
D) Cursa com diabetes insipidus em 70% dos casos. 
 

Questão 48 
Paciente com 25 anos é encaminhada por amenorreia 
secundária há um ano e fraqueza muscular proximal 
progressiva.  Nega uso de medicações. Ao exame, 
apresentava IMC 32kg/m2 com distribuição 
predominantemente central. Presença de estrias 
violáceas e fácies em “lua cheia”,  PA 140x90mmHg. 
Realizou exames laboratoriais: Cortisol após 1mg de 
dexametasona = 5,4 ug/dL (VR <1,8 ug/dL), Cortisol 
salivar à meia noite = 15,0 nmol/L (VR < 9,7 nmol/L), 
Cortisol livre na urina de 24 horas (3 amostras) = 
550,0 (1ª) 543,0 (2ª) e 240,0 (3ª) (Valor de referência 
21 a 111 mcg/24h), ACTH = 60,0 pg/mL (7,2 a 63,3 
pg/mL), teste de supressão com dexametasona 8mg 
(Liddle 2): Cortisol basal = 24,5 ug/dL e cortisol após 
supressão = 2,5 ug/dL. 
Qual o próximo exame a ser solicitado? 
A) TC de tórax. 
B) Cateterismo bilateral de seios petrosos. 
C) RM de sela túrcica. 
D) TC de Adrenais.  Questão 49 
Um paciente foi encaminhado devido à 
hiperprolactinemia. Foram realizadas duas dosagens 
de prolactina, com os resultados mostrados na figura 
abaixo.  

  
Em qual dos seguintes pacientes você esperaria esse 
resultado? 
A) Mulher, sem galactorreia, com ciclos ovulatórios. 
B) Homem com diminuição de libido, disfunção erétil e 
gonadotrofinas diminuídas. 
C) Mulher, com adenoma hipofisário de 1,3cm. 
D) Mulher com dificuldade para engravidar e 
microadenoma hipofisário 0,8cm. 
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Questão 50 
Paciente apresenta poliúria intensa (7 litros/dia) com 
nictúria e acompanhada de polidipsia. Não vem em uso 
de nenhuma medicação. Exames laboratoriais: 
glicemia, cálcio e potássio normais; ácido úrico 8 
mg/dL, densidade urinária 1005, sódio sérico 145 
mEq/L (135-145 mEq/L), osmolaridade plasmática 
(POsm) 300 mOsm/kg (285-295 mOsm/kg). Após a 
restrição hídrica, a POsm chegou a 360mOsm/kg e a 
Osmolaridade urinária (UOsm) estabilizou-se em 270 
mOsm/kg. Foi administrado DDAVP e liberada a 
ingestão de líquidos. A  UOsm após o DDAVP foi 800 
mOsm/kg. Em relação à investigação diagnóstica até 
agora realizada, é INCORRETO afirmar: 
A) A hipótese de polidipsia psicogênica é extremamente 
improvável considerando já os valores de sódio e 
osmolaridade plasmática basais. 
B) Hiperuricemia pode estar ocorrendo por contração 
volumétrica associada à menor depuração renal por 
redução de ação de AVP em receptores V1 no rim. 
C) A incapacidade de concentrar a urina após a 
administração do DDAVP neste caso nos sugere 
fortemente que este paciente é portador de Diabetes 
insipidus nefrogênico completo. 
D) O hormônio responsável por essa patologia 
encontra-se deficiente e a falta da sua ação nos 
receptores V3 deixa de ativar a proteína Gs e, portanto 
há menor AMPc intracelular e menos Aquaporinas nos 
túbulos renais.  Questão 51 
Mulher, 32 anos, procura atendimento com queixa de 
amenorreia há quatro meses após a suspensão de 
contraceptivo oral. Tem desejo de engravidar. Usava 
apenas analgésicos comuns esporadicamente por 
cefaleia. Nenhuma alteração ao exame físico. Funções 
renal, hepática e tireoidiana normais. Teste para 
gravidez negativo. Prolactina 135 ng/mL. RM de 
hipófise mostrou lesão nodular intrasselar com 
hipossinal em T1 e hipocaptante em relação ao 
restante do parênquima hipofisário, medindo 0,8 cm 
no maior diâmetro. Qual a conduta mais adequada 
para este caso? 
A) Iniciar bromocriptina e mantê-la durante a 
gestação, caso a paciente engravide. 
B) Iniciar bromocriptina e suspendê-la caso a paciente 
engravide. 
C) Iniciar cabergolina e liberar a paciente para 
engravidar, mantendo-a durante a gestação. 
D) Indicar cirurgia transesfenoidal e com 
desaparecimento da lesão na ressonância, liberar a 
paciente para engravidar. 
 Questão 52  
A adenohipófise é uma glândula de alta complexidade, 
apresentando vários tipos celulares.  Para que a 
diferenciação ocorra de forma correta, uma cascata de 
ativação de fatores de transcrição deve ocorrer. Que 
fator de transcrição pode levar ao pan-hipopituitarismo 
quando inativo? 
A) STF-1. 
B) INSL-3. 
C) DAX-1. 
D) PROP-1. 
     

Questão 53 
Homem, 35 anos, veio encaminhado da oftalmologia 
por apresentar uma campimetria com hemianopsia 
bilateral. Ao ser questionado, relatava mudança no 
aspecto físico nos últimos anos, não conseguia mais 
usar o seu anel e o número do sapato tinha 
aumentado de 39 para 41. A perda visual tinha 
evoluído progressivamente nos últimos anos e era 
portador de hipertensão arterial há 5 anos. Dosagens 
hormonais: 
Cortisol 18,5 ug/dL (5 a 25ug/dL); TSH 0,02 mUI/mL 
(0,4 a 4,0mUI/ml);  T4livre = 1,2 (0,8 a 2,0 ng/dl); IGF-
1 = 857,0 ng/ml (Referência: 115 a 307 ng/ml). 
Em relação às possibilidades terapêuticas para essa 
patologia, é INCORRETO afirmar: 
 
A) O tratamento de primeira linha é a cirurgia 
transesfenoidal podendo ser seguido em caso de não 
remissão da doença por tratamento clínico e/ou 
radioterapia. 
B) Os análogos da somatostatina de primeira geração 
constituem uma importante opção em caso de 
necessidade de tratamento clínico. 
C) Os tumores co-secretores com prolactina 2 a 3 vezes 
acima do limite superior da normalidade respondem de 
forma bastante eficiente à cabergolina que deve ser 
implementada ainda como primeira linha nesses 
casos. 
D) Nos casos em que se chega a utilizar o 
pegvisomanto, o principal parâmetro de controle e 
remissão passa a ser exclusivamente o IGF-1 não se 
podendo utilizar como parâmetro, a dosagem de GH.   Questão 54 
Homem, 54 anos, vem a consulta com queixa de 
cefaleia e letargia grave há 1 semana, após terceiro 
curso de ipilimumab para tratamento de melanoma 
maligno. Refere redução da libido e disfunção erétil, 
que associa ao estresse pela doença e seu tratamento. 
Nega náuseas, vômitos, sintomas visuais, polidipsia ou 
poliúria. Não tem outras comorbidades, nem história 
familiar de problemas endócrinos ou malignidade. 
Exames: cortisol basal de 0,4 mcg/dL (VR 5–25), 
testosterona < 115 ng/dL (VR 241 a 827), LH e FSH 
dentro dos valores de referência, prolactina < 0,2 
mcg/L (VR até 20), IGF-1 100 ng/mL (VR 108–263), 
TSH < 0,01 mUI/L (VR 0,35–5,5) e T4 livre de 0,65 
ng/dL (VR 0,8–1,6). Em relação a esta entidade clínica, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) As deficiências de ACTH e TSH são as mais 
frequentemente observadas. 
B) Comprometimento de quiasma óptico é muito 
comum na evolução e pode levar a perda total ou 
parcial da visão. 
C) Os níveis de prolactina podem estar altos, normais 
ou elevados. 
D) Achados comuns na ressonância de região selar são 
hipófise uniformemente aumentada e variável 
espessamento do infundíbulo. 
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Questão 55 
Mulher de 40 anos é portadora de síndrome de 
Sheehan. Atualmente em uso de levotiroxina 100 
mcg/dia e estrógeno/progesterona oral. Irá iniciar 
reposição com GH. Com relação ao início da terapia 
com GH neste contexto, é CORRETO afirmar: 
 
A) A troca da reposição estrogênica da via oral para via 
transdérmica diminuirá o efeito da reposição do GH 
sobre os níveis séricos de IGF-1. 
B) O risco de desenvolver insuficiência adrenal 
reduzirá. 
C) A dose de levotiroxina deve ser previamente 
aumentada, pois os níveis séricos de TSH e T4 livre 
diminuirão.  
D) Os níveis séricos de T3 devem aumentar.  Questão 56 
Homem de 72 anos com diagnóstico de Doença de 
Paget monostótica (tíbia esquerda) já recebeu 2 doses 
anuais de ácido zoledrônico, com melhora dos 
sintomas, e no momento encontra-se assintomático. O 
exame físico não revela nenhuma deformidade na tíbia 
afetada, e a marcha é normal. A fosfatase alcalina era 
354 U/L (pré-tratamento) e atualmente é 61 U/L (VR 
40 a 129 U/L). Ele pergunta se deverá receber agora 
uma terceira dose anual de ácido zoledrônico. Assinale 
a resposta CORRETA: 
 
A) Sim, já que dados de ensaios clínicos mostraram 
que mais de 70% dos pacientes necessitam de pelo 
menos de tratamento. 
B) Sim, já que a fosfatase alcalina ainda não está 
suprimida abaixo do limite inferior da normalidade. 
C) Não, já que houve melhora clínica e bioquímica, e 
ele está assintomático no momento. 
D) Não é possível responder esta pergunta sem repetir 
a cintilografia óssea para analisar a atividade 
metabólica da lesão pagética. 
  Questão 57 
Considere o diálogo abaixo entre o Dr. House e a Dra. 
Hadley: 
Dra. Hadley - Estou confusa com esse caso, você 
poderia me ajudar, House? Essa mulher tem 44 anos e 
refere perda prematura de dentes e tem um diagnostico 
prévio de osteoporose, com fratura. A menstruação é 
regular e não usa medicamentos que causem 
osteoporose. Cálcio, magnésio, vitamina D, PTH, TSH 
são normais. 
Dr. House – E como está a fosfatase alcalina sérica? 
Dra. Hadley – Esse é outro ponto que também não 
entendi. Está repetidamente baixa. 
Dr. House – E a vitamina B6 está elevada, não é? 
Dra. Hadley – Sim, está. 
 
Sobre a hipótese diagnóstica mais provável, é INCORRETO afirmar: 
 
A) É uma doença rara, causada pela mutação no gene 
TNSALP. 
B) Quanto mais precoce o aparecimento, mais grave; 
sendo geralmente letal na forma perinatal. 
C) O tratamento com bisfosfonato é bastante eficaz na 
prevenção de novas fraturas. 
D) Craniossinostose, baixa estatura, dor óssea, 
fraturas espontâneas e escoliose são manifestações 
extraorais. 
 

Questão 58 
Na investigação laboratorial de osteoporose secundária 
em homem de 43 anos que apresentava dores ósseas 
difusas e fraturas no último ano (costelas, tíbias), 
encontrou-se: cálcio = 9 mg/dL (N = 8,8-10,2); fósforo 
= 1,8 mg/dL (N = 2,5-4,5); albumina = 4 g/dL; 
creatinina = 1 mg/dL (0,6-1,1);  fosfatase alcalina = 
345 U/L (N = 20-100); 25-OH-vitamina D = 20 ng/mL; 
PTH = 63 pg/mL (N = 7-65), Testosterona total = 470 
pg/mL (300-1200); hemograma e função hepática 
normais, cálcio urinário 24h = 150 mg/24h (N = 100-
300); fósforo urinário = 500 mg/24h (300-1200); 
volume urinário 2000 mL. Os exames sugerem: 
 
A) Hiperparatireoidismo primário normocalcêmico, 
devendo-se prosseguir com mapeamento das 
paratireoides com Sestamibi. 
B) Hiperparatireoidismo secundário à insuficiência de 
vitamina D, recomendando-se suplementar esta 
vitamina em doses de 14.000 Unidades semanais ate 
que o PTH retorne à média dos valores da normalidade. 
C) Osteoporose idiopática com alto turnover, devendo-
se iniciar medicação antirreabsortiva (como 
bisfosfonato). 
D) Osteomalácia hipofosfatêmica, devendo-se buscar 
tumor produtor de fator fosfatúrico. 
 Questão 59 
Mulher, 37 anos, eumenorreica, apresentou fratura em 
vértebra T10 ao passar com o carro em um buraco. 
Radiografia mostra a fratura e sinais de osteopenia 
difusa. Refere dor óssea difusa. Ao exame a paciente é 
magra e apresenta leve distensão abdominal. Nega 
outras queixas e nega fraturas anteriores. Qual é a 
melhor conduta nesse caso? 
 
A) Iniciar tratamento da osteoporose primária, não 
sendo necessário nenhum exame adicional. 
B) Solicitar a dosagem de anticorpo anti-
transglutaminase e 25-OH-vitamina D suspeitando de 
síndrome disabsortiva. 
C) Suspeitar de deficiência de vitamina D, solicitar a 
dosagem de 1,25OH2D para confirmar o diagnóstico. 
D) Solicitar densitometria óssea para definição 
etiológica. 
  Questão 60 
A respeito do hiperparatiroidismo primário, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) Paciente com menos de 50 anos de idade deve ser 
considerado para conduta cirúrgica, mesmo que na 
ausência de sintomas e sinais da doença. 
B) O calcimimético pode ser um agente medicamentoso 
útil, principalmente em pacientes com contraindicação 
cirúrgica, sendo capaz de controlar a hipercalcemia. 
C) A ausência de localização de paratireoide 
hipercaptante em paciente assintomático invalida a 
indicação cirúrgica. 
D) Calciúria maior que 400 mg/24 horas, associada à 
análise bioquímica da urina com risco aumentado de 
desenvolvimento de nefrolitíase, é critério para 
indicação cirúrgica. 
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Questão 61 
Mulher, 34 anos, submetida a transplante renal há 2 
anos e desde então mantendo função renal normal. 
Pouco antes do transplante, ela havia sido submetida a 
uma paratireoidectomia total com auto-implante em 
função de hiperparatiroidismo grave. Evoluiu com 
ganho significativo de massa óssea e níveis séricos de 
cálcio e PTH normais. Na última avaliação apresentou 
creatinina normal, cálcio de 9,2 mg/dL e PTH de 1.340 
pg/mL (VR 15-65). Em função desses resultados, os 
exames foram repetidos em nova amostra e mostraram 
creatinina normal, cálcio de 9,1 mg/dL e PTH de 54 
pg/mL. Qual a hipótese mais provável para explicar 
esses dados conflitantes? 
A) Recorrência do hiperparatireoidismo. 
B) Problema metodológico na dosagem do PTH na 
primeira amostra. 
C) Uma amostra foi coletada no braço esquerdo e outra 
no braço direito. 
D) Flutuações expressivas nos níveis de PTH 
comumente observadas em pacientes transplantados. 
 Questão 62 
Em uma discussão clínica sobre osteoporose em 
homens, o professor faz algumas afirmações. Qual 
delas é INCORRETA? 
A) Fraturas osteoporóticas em homens tendem a ser 
mais graves e ocorrerem em idade mais avançada do 
que nas mulheres. 
B) Para cálculo de risco de fratura pelo FRAX®, não se 
leva em consideração história passada de tabagismo, 
somente história atual. 
C) O risco absoluto de fratura em homens, em 
qualquer T-score com base no banco de dados 
masculino, é sempre maior do que o das mulheres com 
base no banco de dados feminino. 
d) A maioria das estimativas de redução de fratura em 
resposta ao tratamento farmacológico para osteoporose 
em homens se baseia em estudos feitos nas mulheres. 
 Questão 63 
Mulher, 39 anos, com diagnóstico prévio de 
hipotireoidismo e síndrome dos ovários policísticos em 
uso de metformina, levotiroxina e polivitamínicos 
manipulados, em consulta com queixa de perda de 3 
kg no último mês associada à poliúria e polidipsia. Ao 
exame físico observam-se sinais de leve desidratação e 
nódulo tireoidiano de 2,5 cm. Exames complementares 
revelam Na = 137 mEq/L, glicemia = 90 mg/dl, TSH = 
3,6 mUI/ml (0,5-5,0), cálcio total = 11,7 mg/dL (8,8-
10,5), PTH = 3 pg/mL (10-70), calciúria de 24h = 
420mg/24h (50-250), creatinina = 1,9 mg/dL (0,8-1,3). 
Com relação à abordagem desse caso é CORRETO 
afirmar: 
A) Intoxicação por vitamina D é uma causa a ser 
investigada. 
B) A investigação etiológica deve incluir uma 
cintilografia de paratireoides com Tc99m. 
C) Deve ser solicitada a dosagem de 1,25(OH)2D3. 
D) Deve ser solicitada uma punção aspirativa do 
nódulo com dosagem de tiroglobulina e PTH. 
 Questão 64 
Mulher de 68 anos tem histórico de fratura de tíbia 
direita aos 2 anos de idade e de fratura de bacia após 
queda aos 61 anos. Traz radiografia de coluna com 
múltiplas fraturas vertebrais. Três de seus netos, filhos 
de duas filhas diferentes, foram recentemente 
diagnosticados como portadores de osteogênese 

imperfeita. Sua filha mais velha, agora com 49 anos, 
recentemente realizou densitometria que revelou 
osteoporose. A paciente não tem esclera azulada, e 
refere audição normal. Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) É provável que a paciente também seja portadora de 
osteogênese imperfeita. 
B) É importante avaliar a acuidade auditiva, mas não 
há perspectiva terapêutica para a perda auditiva em 
portadores de osteogênese imperfeita. 
C) A decisão de terapia anti-fratura nesta paciente 
independe de confirmação molecular do diagnóstico de 
osteogênese imperfeita. 
D) Se três gerações da família estão acometidas, é mais 
provável a causa genética da osteogênese imperfeita 
seja defeito em COL1A1 ou COL1A2.  Questão 65 
Com relação aos efeitos dos glicocorticoides (GC) no 
osso, é CORRETO afirmar:  
A) A osteoporose apresenta um curso bimodal, com 
uma fase lenta de perda óssea no primeiro ano seguida 
por uma perda rápida nos anos subsequentes. 
B) Altas doses de GC inibem a produção de RANKL 
(receptor ativador do ligante do NF-kappa B) e 
estimulam a expressão de osteoprotegerina. 
C) GC acarretam um aumento da reabsorção, sem 
afetar a formação óssea. 
D) Osteonecrose é uma possível complicação que está 
associada com apoptose de osteócitos. 
 Questão 66 
Menino de 8 anos e 6 meses, encaminhado ao 
endocrinologista por apresentar  altura abaixo do 3º 
percentil, com alvo genético no 10º percentil. 
Apresenta idade óssea de 7 anos. Exames 
complementares (hemograma, eletrólitos, proteínas, 
cálcio, fósforo, magnésio e provas de função hepática) 
normais. Exame físico: impúbere e sem alteração. Para 
prosseguir a investigação, qual(is) dos exames abaixo 
deve(m) ser primeiro solicitado(s)? 
A) TSH e T4livre. 
B) IGF-1. 
C) GH basal. 
D) Teste de estímulo de GH com clonidina. 
 Questão 67 
Menina, 6 anos de idade, apresenta-se com pubarca 
há 1 ano. Ao exame físico, apresentava estágio de 
Tanner Pelos (P) 3 e mamas (M) 1. Idade óssea 
mostrou-se de 8 anos. Os exames laboratoriais 
mostraram 17OH-progesterona (17OHP) basal de 250 
ng/dL e após estímulo com ACTH sintético, a 17OHP 
elevou-se para 2500ng/dL. A paciente não manteve 
seguimento e fez uso irregular do tratamento. 
Retornou aos 7 anos de idade cronológica 
apresentando P4 e M3, e idade óssea de 10 anos. 
Segundo a mãe, gostaria de tratar de “forma correta” a 
partir de agora. Qual é a conduta mais apropriada 
neste momento? 
A) Iniciar agonista de GnRH (gosserrelina). 
B) Iniciar progesterona para impedir menarca e 
prednisona na dose de 1mg/kg para suprimir de forma 
mais eficiente a produção adrenal. 
C) Iniciar glicocorticoide oral, realizar teste de estímulo 
com GnRH para avaliar puberdade precoce central 
secundária e fazer tratamento coadjuvante se 
necessário. 
D) Iniciar inibidor da aromatase (letrozol). 
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Questão 68 
Qual a média da altura alvo de uma menina cujos pais 
medem 159 cm (mãe) e 174 cm (pai)? 
A) 159 cm 
B) 160 cm 
C) 166,5 cm 
D) 173 cm 
 Questão 69 
Menino, 3 anos, chega a Unidade Básica de Saúde com 
história de aumento peniano e aparecimento de pelos 
inguinais. Sem outras queixas relevantes. Exame físico 
mostrava pelos grossos, encaracolados na região 
púbica e bolsa escrotal. Pênis de 8 cm de comprimento 
e diâmetro aumentado, com testículos de 2cm3 
bilateral. A etiologia do quadro mais provável é: 
A) Hamartoma hipotalâmico produtor de GnRH. 
B) Puberdade precoce idiopática isossexual verdadeira. 
C) Adenoma hipofisário produtor de gonadotrofinas. 
D) Tumor de suprarrenal. 
 Questão 70 
Durante consulta de dois irmãos, o endocrinologista 
não detecta qualquer anormalidade, e, no exame dos 
caracteres sexuais secundários, descreve o menino (M) 
de 12a6m com pênis infantil, sem pelos pubianos e 
com testículo de 3cm de comprimento no maior eixo 
bilateralmente (5 cm3). A menina (F) de 10a2m 
apresenta tecido glandular mamário de 1,6cm de 
diâmetro subareolar à direita (com início há 6 
semanas) e ausência de tecido glandular à esquerda 
assim como de pelos pubianos. De acordo com 
critérios de Tanner, os estadiamentos puberais dos 
pacientes M e F respectivamente são: 
A. M: G1 P1 / F: M1 P0 
B. M: G2 P1 / F: M2 P1 
C. M: G1 P1 / F: M1 P1 
D. M: G2 P0 / F: M2 P0 
 Questão 71 
Escolar de 8a6m, masculino, vem ao ambulatório de 
endocrinologia com queixas de ser “alto e magro 
demais”. Boa alimentação, mas com rápido 
crescimento dos pés e que surgiram alguns pelos 
pubianos. Veio com idade óssea de 9a9m. Exame 
físico: 26 Kg (p50), 140 cm (acima do p95), volume 
testicular 5 cm3, presença de pelos longos, 
pigmentados na base do pênis. Pensando-se na 
hipótese diagnóstica mais provável, deve ser solicitado: 
A) LH, FSH e testosterona. 
B) Cariótipo e ultrassonografia abdominal. 
C) Retorno em 4 meses, tranquilizando os pais. 
D) Androgênios adrenais e ultrassonografia de bolsa 
escrotal. 
 Questão 72 
Ginecomastia é uma condição frequente nos 
consultórios dos endocrinologistas e sobre esta 
alteração é CORRETO afirmar: 
A) Deve ser investigada, pois a grande maioria 
relaciona-se a algum estado patológico concomitante. 
B) Pode ser encontrada em até 20% dos adolescentes 
masculinos e em 10% das meninas pré-púberes. 
C) Dentre as causas consideradas fisiológicas podemos 
citar as formas neonatal, puberal e senil.  
D) Câncer de mama pode acometer homens com 
ginecomastia, sendo geralmente bilateral e podendo ser 
acompanhado por galactorreia.  
 

Questão 73 
A Síndrome de McCune Albright é caracterizada pela 
seguinte tríade: 
 
A) Baixa estatura, hipertireoidismo central e 
candidíase mucocutânea. 
B) Puberdade precoce periférica, manchas café com 
leite e displasia fibrosa poliostótica. 
C) Pseudo hipoparatireoidismo, encurtamento do 3o.  e 
4o. metacarpos e baixa estatura. 
D) Neurofibromatose, hiperparatireoidismo primário e 
tumor ovariano. 
 Questão 74 
Recém-nascido a termo, com história de retardo 
intrauterino de crescimento e hipotonia, apresenta 
quadro grave de hipoglicemia, resistente às terapias 
convencionais. Desenvolveu disfunção hepática, com 
icterícia colestática, acidemia orgânica, níveis elevados 
de ácido láctico e tubulopatia renal. Mãe relata perda 
de 2 filhos de sexos diferentes com quadro semelhante. 
De acordo com a descrição do quadro clínico, a 
hipótese diagnóstica mais provável é: 
 
A) Hiperinsulinismo. 
B) Glicogenose tipo 1 A. 
C) Deficiência de glicose 6 fosfato desidrogenase. 
D) Doença mitocondrial. 
 Questão 75 
Vem ao ambulatório adolescente de 13anos e 6 meses 
referindo ser bem mais baixo que seus amigos. Nasceu 
com 3050g, 51 cm, com crescimento normal, bom 
desempenho escolar e sem doenças crônicas. Pai com 
176 cm e mãe com 160 cm de altura. Exame físico: 
G1P1. Encontra-se no percentil 3 das curvas de idade 
vs. estatura e de idade vs. peso da OMS. Sua 
velocidade de crescimento é de 5,5 cm/ano e idade 
óssea recente é de 10 anos. Qual é o diagnóstico mais 
provável? 
 
A) Hipotireoidismo adquirido. 
B) Retardo constitucional de crescimento. 
C) Deficiência de GH. 
D) Baixa estatura genética ou familiar. 
 Questão 76 
Homem, 23 anos, vai a consulta médica com queixa de 
hipodesenvolvimento de caracteres sexuais, mantendo 
aparência ainda pré-puberal. Ao ser questionado, 
refere que não sente odor de perfumes, alimentos, etc. 
Traz exames com testosterona total, LH e FSH baixos. 
Sobre a principal hipótese diagnóstica deste caso, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Apenas acomete homens. 
B) Alterações renais, como rim em ferradura ou 
agenesia renal unilateral, podem acontecer. 
C) Os genes que podem ser acometidos são 
responsáveis pelo desenvolvimento de certas áreas 
cerebrais da linha média, por isso pode evoluir com 
anosmia e lábio leporino. 
D) Geralmente a herança é ligada ao X, logo o paciente 
deve ter herdado o gene mutado da mãe. 
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Questão 77 
Mulher, 57 anos, menopausada há 4 anos, queixa-se 
de queda de cabelos com rarefação capilar, hirsutismo 
e voz mais grave com início há 3 anos, associado com 
ganho de 10 Kg. Nega terapia de reposição hormonal 
na menopausa ou de qualquer tipo de hormônio, 
drogas ilícitas ou suplementos neste período. Nega 
também tabagismo e etilismo. Apresentava ciclos 
menstruais regulares na menacme, Gesta 3, Para 3. 
Hipertensa em uso de losartana 100 mg/dia e 
hidroclorotiazida 25 mg/dia. Ao exame peso 87 Kg, 
estatura 161 cm, PA 135x90 mmHg, FC 80 bpm, 
cintura 96 cm, Ferriman-Galwey = 24, alopecia frontal, 
clitoromegalia discreta, ausência de estigmas de 
hipercortisolismo. Glicemia 106 mg/dl, insulina 17 
mUI/ml, LDL 141 mg/dL, HDL 37 mg/dL, TSH 2,52 
microUI/ml (VR: 0,5-5,0), estradiol 30 pg/mL (VR < 
59), testosterona total 186 ng/dL (VR < 86), SHBG 26 
nmol/L (VR: 18-144), LH 14,5 mUI/mL (VR: 16-64), 
FSH 20,3 mUI/mL (VR: 18-153), prolactina 7 ng/mL 
(VR < 15), DHEA-S 37 ug/dL (VR: 35-430), cortisol pós 
1mg dexametasona 1,1 ug/dL e beta–hCG negativo. 
Em relação à hipótese diagnóstica mais provável para 
esta paciente, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Os ovários usualmente estão aumentados 
bilateralmente. 
B) Após tratamento bem sucedido, hirsutismo, 
clitoromegalia, alopecia melhoram completamente. 
C) Laparoscopia com salpingo-ooforectomia é o 
tratamento recomendado. 
D) Agonistas do GnRH podem ser utilizados se a 
cirurgia for contraindicada. 
 Questão 78 
Paciente, 26 anos, procura endocrinologista por 
dificuldade de engravidar. Refere ciclos menstruais 
irregulares, às vezes chegando a passar 90 dias sem 
menstruar.  Essa irregularidade ficou mais evidente 
após ganho ponderal recente. Ao exame, apresenta 9 
pontos na Escala de Ferriman-Gallway e obesidade 
grau I. Exames laboratoriais: prolactina= 50 ng/mL 
(VR inferior a 20 ng/mL), LH= 11 UI/L e FSH= 3,6UI/L 
(colhidos em amenorreia), Testosterona= 90 ng/mL 
(VR: 10-83) e 17-OH-progesterona (17-OHP)= 205 
ng/dL. Sobre as alterações endócrinas encontradas 
nesse caso, assinale a alternativa CORRETA: 
A) A paciente tem um microprolactinoma com 
consequente inibição das gonadotrofinas hipofisárias, 
justificando a irregularidade menstrual e a dificuldade 
de engravidar. 
B) Solicitação de US transvaginal é fundamental para o 
diagnóstico. 
C) O melhor exame para caracterizar inicialmente o 
hiperandrogenismo é a testosterona livre. 
D) Após teste de estímulo com 250 mcg de cortrosina, 
uma 17-OHP= 600 ng/dL reforça a principal hipótese 
diagnóstica para o referido caso. 
 Questão 79 
Homem pardo, 45 anos, refere cansaço que vem se 
acentuando há 5 anos, associado a dores articulares, 
disfunção sexual e infertilidade. Ao exame físico foi 
detectada hepatomegalia. Fez exames que mostraram 
TGO 150 UI/L e TGP 200 UI/L, testosterona total 180 
ng/mL, LH 1,5 mUI/L, FSH 2 mUI/L, PRL 10 ng/mL, 
hematócrito 58%, glicose 130 mg/dL. Quais exames 
podem definir uma única doença de base que explique 
todas as alterações acima? 

A) Dosagem de insulina, TOTG e hemoglobina glicada 
A1c. 
B) RM da sela turca. 
C) Dosagem de ferritina e saturação de transferrina. 
D) Hepatograma completo com pesquisa para 
hepatites. 
 Questão 80 
Adolescente, 16 anos, procurou endocrinologista por 
ausência de sinais de início da puberdade (volume 
testicular de 3 mL, pelos pubianos ausentes, pênis de 
tamanho normal para o estágio puberal). Olfato 
preservado. Exames: ferritina normal, LH < 0,1 U/L, 
FSH 1,6 U/L, testosterona < 11 ng/dL (valor normal 
para crianças pré-púberes) e prolactina normal. 
Iniciado cipionato de testosterona 50 mg IM/mês por 6 
meses. O paciente apresentou virilização adequada, 
porém o volume testicular permaneceu em 3 mL com 
LH < 0,1 U/L. Foi optado por aumentar a dose de 
cipionato de testosterona progressivamente por 
hipótese de hipogonadismo hipogonadotrófico. Aos 18 
anos, após uso irregular de cipionato de testosterona 
200 mg IM/mês, encontra-se plenamente virilizado e 
com volume testicular de 15 mL bilateralmente. 
Assinale a conduta CORRETA neste momento: 
 
A) Aumentar a dose de cipionato de testosterona para 
dose adulta (200 mg IM a cada duas semanas). 
B) Suspender o cipionato de testosterona e reavaliar o 
diagnóstico com dosagens sequenciais de LH/FSH e 
testosterona. 
C) Suspender temporariamente o tratamento e solicitar 
um teste de estímulo com GnRH com dosagens de LH e 
FSH. 
D) Solicitar ressonância magnética de região selar e de 
bulbos olfatórios e ultrassom de testículo. 
 Questão 81 
Sobre as opções de tratamento do hipogonadismo 
masculino disponíveis no Brasil, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Cipionato de testosterona: formulação oleosa, de 
administração por via intramuscular; tem como 
principais diferenças quanto aos outros andrógenos 
injetáveis a não apresentação de pico de ação e a ação 
mais prolongada, mantendo níveis próximos aos 
fisiológicos por um período de 10 a 14 semanas. 
B) Undecilato (ou undecanoato) de testosterona: 
formulação oleosa, administrada por via 
intramuscular, eleva os níveis de testosterona no 
sangue rapidamente, atingindo pico sérico por volta 
dos primeiros 2 a 5 dias e com nadir médio ocorrendo 
por volta do 15º ao 20º dia, o que permite que sejam 
administradas doses com intervalos que podem variar 
de 2 a 4 semanas. 
C) Solução hidroalcoólica de testosterona a 2%: é 
aplicada na região axilar masculina, em doses de 30 a 
120 mg/dia, permite flexibilidade na dose e tem 
poucos efeitos adversos, na maioria das vezes limitada 
a irritações locais. 
D) Gel de testosterona a 1%: disponível em sachês, é 
aplicado na pele, na região dos membros superiores, 
em doses de 200 a 250 mg/dia. 
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Questão 82 
Sobre as peculiaridades da via transdérmica de 
administração de estradiol na terapia de reposição 
hormonal da menopausa, quando comparada à via 
oral, é INCORRETO afirmar: 
A) Tem menor risco de trombose venosa. 
B) Causa maior redução de colesterol LDL. 
C) Ausência de aumento de triglicerídeos. 
D) Tem menor risco de aumento da pressão arterial. 
 Questão 83 
Paciente feminina de 14 anos e 2 meses de idade, com 
menarca ocorrida há 10 meses, queixa-se de 
irregularidade menstrual e aumento de pelos. Nega 
vida sexual ativa. Ao exame físico: IMC de 24 kg/m2 
(percentil 90 para a idade), acne discreta, tireoide 
palpável normal, M5, P5, presença de escassos pelos 
no buço e raiz das coxas. Classificação pela escala de 
Ferriman-Gallwey de 2. Qual das condutas abaixo é a CORRETA? 
 
A) Recomendar perda de peso e manter a paciente em 
observação.  
B) Solicitar US pélvica para avaliar o número de 
folículos e ver se a paciente tem Síndrome dos Ovários 
Policísticos (SOP). 
C) Prescrever anticoncepcional com substância 
androgênica para regularizar os ciclos e melhorar o 
hirsutismo. 
D) Solicitar uma dosagem de testosterona livre. 
 Questão 84 
Um rapaz, 18 anos, vem se consultar por atraso 
puberal. Apresentava estatura de 170 cm com 
envergadura 180 cm. Ao exame físico apresentava 
ginecomastia bilateral e testículos com volume 3 ml e 
endurecidos, pilosidade diminuída com distribuição 
triangular em genitália e pênis reduzido de tamanho. 
Exames laboratoriais: Função tireoidiana normal; 
Testosterona 20 ng/dL (VR 250-1500 ng/dL) e FSH 52 
mUI/mL (VR 0,5 a 11,0). Com relação à doença que ele 
apresenta, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Está associada com maior risco de desenvolvimento 
de diabetes e doenças de tireoide. 
B) O diagnóstico clínico e laboratorial é geralmente 
estabelecido na fase pré-puberal. 
C) É comum o taurodontismo, isto é, a perda precoce 
dos dentes. 
D) Trata-se da aneuploidia cromossômica mais comum 
no sexo masculino. 
 Questão 85 
Considere um homem, 50 anos de idade, prole 
constituída e portador de hipogonadismo 
hipogonadotrófico que vai iniciar terapia de 
androgênica. Qual das alternativas abaixo NÃO é 
composta por contraindicações para o início dessa 
terapia de reposição hormonal? 
A) Câncer de mama, PSA > 4 ng/mL, apneia obstrutiva 
do sono não tratada. 
B) Câncer de fígado, infertilidade, Insuficiência 
respiratória. 
C) Hiperplasia prostática benigna sintomática (Escore 
dos sintomas do International Prostate Symptom Score 
>19), nódulo prostático não avaliado. 
D) Hematócrito > 50% ou Insuficiência cardíaca 
congestiva grave não controlada. 
 

Questão 86 
Paciente sexo feminino, 40 anos, realizou RM que 
mostrou lesão de 3 cm em adrenal esquerda. A 
avaliação hormonal foi normal. Foi feita uma TC de 
adrenais. Sobre a investigação complementar nesse 
caso, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Um clareamento (“washout”) rápido (dentro de 10 a 
15 minutos) <50% sugere carcinoma ou metástase 
para as adrenais enquanto que se >50%, sugere 
adenoma. 
B) O mielolipoma¸ pela presença de gordura dentro da 
massa adrenal, tem uma atenuação variável, mas 
geralmente menor que -20 Unidades Hounsfield (UH). 
C) O feocromocitoma geralmente apresenta-se como 
massa oval ou redonda, com densidade similar ao 
fígado, na imagem sem contraste, podendo mostrar 
calcificações. 
D) Se a TC mostrar na sua fase sem contraste, uma 
atenuação < 10 UH, a probabilidade de carcinoma deve 
ser considerada e cirurgia está indicada. 
 Questão 87 
Paciente refere que por ter apresentado crise asmática, 
fez uso por cerca de 40 dias de prednisona 7,5mg/dia.  
Quando parou a medicação, passou mal e foi 
reiniciada a prednisona 7,5mg/d e encaminhado ao 
endocrinologista. Qual a conduta que deve ser 
tomada?  
 
A) Diminuir gradativamente até a dose de 5 mg e 
realizar um teste de estímulo da adrenal.   
B) Parar imediatamente a medicação e realizar um 
teste com ACTH.  
C) Suspender a medicação e informar que esta dose é 
fisiológica, não sendo a causa de suas queixas. 
D) Trocar os 7,5mg de prednisona para 2mg de 
dexametasona por 1 semana e parar com a medicação.    
 Questão 88 
Mulher, 35 anos, procura por ganho de peso 
progressivo de 8kg no último ano. Nos últimos 3 anos 
teve uma fratura em coluna após trauma mínimo e a 
densitometria mostrou massa óssea com Z-score -3,5 e 
-3,0 em L1-L4 e colo do fêmur respectivamente. Foi 
diagnosticada hipertensão e está em uso de enalapril 
20mg. Os ciclos eram bastante irregulares tendo se 
regularizado nos últimos 6 meses em uso de 
anticoncepcional oral. Negava uso de outras 
medicações. Ao exame, apresentava IMC 30 kg/m2, 
obesidade predominantemente central e estrias 
violáceas com espessura média de 1,5cm em tronco.  
Em relação à investigação dessa paciente, é CORRETO 
afirmar: 
 
A) A Tomografia de adrenais deve ser o primeiro passo 
a ser realizado a fim de direcionar se é necessária 
alguma investigação laboratorial hormonal. 
B) Exames laboratoriais de primeira linha na 
investigação incluem cortisol basal, ACTH e 
cateterismo de seio petroso. 
C) O cortisol livre urinário de 24 horas é um teste de 
fácil execução e com boa reprodutibilidade sem grande 
variação intraindivíduo, não necessitando repetições 
ou confirmações.  
D) O cortisol após 1mg de dexametasona pode dar 
falso resultado pelo fato da paciente estar em uso de 
anticoncepcional. 
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Questão 89 
Em relação às Síndromes de Falência Poliglandular 
autoimune (SPA), é INCORRETO afirmar: 
 
A) A SPA tipo 1 tem herança autossômica dominante 
por mutação do gene AIRE e ligado a alelos de risco 
dos sistema HLA sendo caracterizada por 
hipotireoidismo, doença de Addison e candidíase 
mucocutânea. 
B) A Síndrome de Schmidt tem herança autossômica 
dominante com penetrância incompleta, apresenta 
Doença de Addison em 100% dos casos, associando-se 
a doença tireoidiana autoimune e Diabetes tipo 1. 
C) A SPA tipo 3 consiste em doença tireoidiana 
autoimune associada a qualquer doença autoimune, 
excluindo-se doença de Addison e hipoparatiroidismo. 
D) Na SPA tipo 2, a presença de anticorpos anti 
21hidroxilase é comum e é fator preditor de 
desenvolvimento de Doença de Addison, sendo que a 
partir da sua positividade, geralmente ocorre piora 
progressiva da função adrenal. 
 Questão 90 
Paciente masculino com 34 anos, hipertenso desde os 
30 anos, refere que há 1 ano teve episódio de paralisia 
muscular difusa com diagnóstico de hipocalemia grave 
com rabdomiólise (K 1,5 mEq/L e CPK 2993 U/L). Traz 
exames: Aldosterona: 50 ng/dL; APR: < 0,2 ng/mL/h; 
K: 3,8 (em reposição oral de potássio). A TC de 
abdômen evidenciou nódulo de 2,5 cm em suprarrenal 
direita, com características de adenoma e suprarrenal 
esquerda normal, sem espessamento ou nódulos. Qual 
a conduta frente a esse caso? 
 
A) Indicar cateterismo de veias suprarrenais para 
excluir produção bilateral de aldosterona. 
B) Manter o paciente em tratamento clínico com altas 
doses de espironolactona. 
C) Realizar adrenalectomia laparoscópica direita após 
tratamento com espironolactona para desbloquear 
APR. 
D) Indicar adrenalectomia direita somente após excluir 
hiperaldosteronismo supressível com glicocorticoides. 
 Questão 91 
Mulher, 32 anos de idade, há 8 meses com astenia 
progressiva, perda de apetite e redução de 5 kg no peso 
corporal. Relatava náuseas e vômitos ocasionais. Ao 
exame apresentava-se em regular estado geral, 
emagrecida e com hiperpigmentação de pele e 
mucosas. O pulso era de 98 bpm (supina); PA 100 x 60 
mmHg (supina) e PA 80 x 40 mmHg (ortostática); IMC 
= 17 Kg/m2. Trazia exames que mostravam 
hemograma com discreta leucocitose, glicemia = 65 
mg/dl, Na+ = 132 mEq/L, K+ = 5,5 mEq/L, cortisol 
sérico = 2,9 ug/dL (VR 5-25), ACTH = 123 pg/ml (VR 
10 – 60). Com relação a doença dessa paciente é INCORRETO afirmar: 
 
a) A alcalose metabólica é frequentemente encontrada. 
B) A atividade plasmática da renina está 
frequentemente aumentada. 
C) Infecções intercorrentes podem resultar em quadros 
de choque com diminuição da resposta pressora às 
catecolaminas. 
D) Pode se associar com elevação de TSH que é 
reversível apenas com a reposição de glicocorticoides 
  

Questão 92 
Paciente do sexo masculino, com 5 anos apresenta 
macrogenitossomia desde o nascimento e desenvolveu 
pubarca, pelos axilares e odor axilar aos 2 anos de 
idade. Evoluiu com aumento do crescimento estatural 
e aumento do tamanho peniano. Não há 
consanguinidade entre os pais, nem casos 
semelhantes na família. Peso = 38 kg (>p97) e Estatura 
= 143 cm (Z-score = +5,6 DP), PA 140 x 90 mmHg e 
frequência cardíaca 85 bpm. Tem acne na face e 
hipertrofia muscular. Tem pelos genitais (P4), pênis 8,4 
x 2,6 cm e testículos direito e esquerdo com cerca de 2 
a 3 cm3.  
Exames: idade óssea 11 anos; 17-OHP = 3,12 ng/mL 
(VR 0,07-1,7), DHEA-S = 54 mcg/dL (VR<35); 
Testosterona = 235 ng/dL (VR <80), androstenediona= 
8 ng/mL (VR<3,1); LH < 0,12 mUI/mL; Na= 145 
mEq/L e K= 3,5 mEq/L. De acordo com a principal 
hipótese diagnóstica nesse momento, qual seria o 
próximo exame a ser solicitado para o esclarecimento 
definitivo desse caso? 
 
A) Cortisol sérico às 8h. 
B) Dosagem de ACTH plasmático. 
C) Dosagem de 11-desoxicortisol plasmático. 
D) Dosagem de 17-OH-pregnenolona. 
 
 Questão 93 
Lactente com 20 dias de vida, cariótipo 46XY, 
apresenta falus de 1,5cm de comprimento, gônadas na 
bolsa escrotal, sódio de 146mEq/L (VR 135-145 
mEq/L) e potássio de 2,9mEq/L (VR 3,5-5,0 mEq/L). 
Em qual enzima está provavelmente o defeito 
congênito?  
 
A) 17alfa-Hidroxilase. 
B) 21-Hidroxilase. 
C) 11beta- Hidroxilase. 
D) 3beta-HSD Tipo 2. 
 Questão 94 
Feocromocitoma é uma causa rara de hipertensão 
endócrina. Das alternativas abaixo, qual é a CORRETA 
em relação a investigação e seguimento? 
 
A) A TC e a RM de adrenais apresentam alta 
sensibilidade diagnóstica para localização do tumor e a 
cintilografia por meta-iodo-benzilguanidina (MIBG- 
123I) tem alta especificidade funcional da lesão. 
B) Uma dosagem única de metanefrinas urinárias 
fracionadas elevada é suficiente para confirmação 
diagnóstica. 
C) A dosagem de metanefrinas livres plasmáticas não é 
útil no paciente com insuficiência renal. 
D) A taxa de sobrevivência em 5 anos para 
feocromocitoma maligno fica em torno de 5% e tende a 
ser maior nos casos com metástases em fígado e 
pulmões. 
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Questão 95 
Em relação aos mecanismos de ação hormonal, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Os receptores da Prolactina e do Estrógeno são 
homodiméricos, intracitoplasmáticos, com estrutura 
em “dedos de zinco” e que, ao se ligarem ao hormônio, 
são translocados para o núcleo onde exercerão as suas 
respectivas ações. 
B) O Hormônio do Crescimento (HGH) age ligando-se a 
um receptor transmembrana homodimérico que, ao ser 
ativado, desencadeia ativação de vias intracelulares 
utilizando a via JAK2/STAT. 
C) Os receptores dos glicocorticoides e 
mineralocorticoides se localizam nos citoplasmas 
ligados a proteínas de Choque Térmico (Heat Shock 
Protein – HSP). O hormônio ao ligar-se ao receptor, 
desloca as HSP e expõe o sítio de translocação 
favorecendo a entrada do complexo no núcleo onde 
exercerá suas ações. 
D) O PTH age em receptores sete-domínios 
transmembrana acoplado à proteína Gs. O 
pseudohipoparatiroidismo tipo 1 consiste em mutação 
com perda de função da proteína Gs e cursa com 
elevados níveis de PTH com resistência à sua ação e 
consequente quadro clínico de hipoparatiroidismo. 
 Questão 96 
O metabolismo dos lipídeos e lipoproteínas está 
subdividido em dois ciclos: o exógeno e o endógeno. No 
que se refere às etapas destes ciclos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) No ciclo exógeno os quilomícrons ao interagirem 
com partículas de HDL captam apoproteínas (APO-CII, 
CIII e E) e colesterol.  
B) No ciclo exógeno os quilomícrons são 
completamente metabolizados e, em condições 
normais, só devem ser encontrados no plasma no 
período pós-prandial. 
C) No ciclo endógeno a HDL é o principal carreador do 
colesterol plasmático em jejum e entrega o colesterol 
no fígado e células periféricas. 
D) A HDL é secretada pelo fígado e pelo intestino na 
forma de partícula discoide (HDL nascente) e também 
provém do catabolismo da VLDL e quilomícrons. 
 Questão 97 
Sobre FGF-23 (Fibroblast Growth Factor-23), é INCORRETO afirmar: 
 
A) Age no rim diminuindo a reabsorção tubular renal 
de fosfato. 
B) Está elevado na osteomalácia oncogênica. 
C) É produzido pelo osteoclasto. 
D) Diminui a produção de 1,25-(OH)2-vitamina D. 
  

Questão 98 
A respeito do mecanismo de ação da forma ativa da 
vitamina D (1,25-diidroxivitamina D; calcitriol) no 
metabolismo ósseo e mineral, é CORRETO afirmar: 
A) Sua ação em receptores de membrana do enterócito 
é responsável por reduzir a taxa basal de absorção 
intestinal de cálcio. 
B) O receptor de vitamina D (VDR) ativado por calcitriol 
atua principalmente facilitando a propagação do sinal 
Wnt/beta-catenina. 
C) o heterodímero VDR-RXR é incapaz de se ligar ao 
DNA, de tal forma que as ações genômicas do calcitriol 
não são importantes no metabolismo ósseo e mineral. 
D) a modulação da expressão gênica de células-alvo 
pelo receptor nuclear VDR ativado por calcitriol é a 
principal via de sinalização. 
 Questão 99 
Os seres humanos possuem mecanismos bastante 
eficientes para controlar os níveis de cálcio no sangue, 
uma vez que este íon é fundamental para diversas 
funções vitais. Em termos fisiológicos, é CORRETO 
afirmar: 
A) A calcitonina produzida pelas células C tem papel 
preponderante na nossa fisiologia, para evitar 
elevações crônicas do cálcio sanguíneo. 
B) O sensor/receptor de cálcio, localizado nas células 
das paratireoides, é um canal de cálcio que permite a 
passagem do íon para o interior da célula, quando 
estimulado pelo PTH. 
C) Da concentração total do cálcio no sangue, em 
condições normais apenas 50% dele está na forma livre 
ou ionizada, que é a biologicamente ativa. 
D) Alterações do pH sanguíneo podem modificar as 
proporções entre as frações de cálcio livre e ligado à 
albumina, sendo que a fração livre está elevada na 
alcalose e reduzida na acidose. 
 Questão 100 
Existem duas isoformas de receptores para a insulina: 
isoforma A (IR-A) e isoforma B (IR-B). Qual das 
alternativas abaixo é CORRETA sobre a IR-A? 
A) Encontra-se expressa principalmente no músculo e 
tem efeito principalmente estimulando a captação de 
glicose. 
B) Encontra-se expressa principalmente no fígado e é 
essencial para o metabolismo da glicose no período 
pós-prandial. 
C) Encontra-se expressa principalmente no cérebro e 
no baço e está mais relacionada à mitogênese do que à 
captação de glicose. 
D) Encontra-se expressa principalmente na placenta e 
no feto e é essencial para a captação de glicose. 
 
 
 BOA PROVA!

 


