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NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) 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
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);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) 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
Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

QUESTÃO 01
Leia o texto para responder à questão:

O ato de estudar

Por causa de uma vírgula mal-encarada

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes
poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em
certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama.
Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes,
mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até
acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio
estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios
de cacau para o sitio onde deveriam secar. Em certa
altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o
atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da
caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema
para eles. Atravessaram os dois metros de lama,
defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a
espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como
resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas
pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a
consistência mínima para que as rodas da caminhoneta
passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram.
Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma
resposta precisa.
Não se estuda apenas na escola.
Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.
Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante
de um problema.
Esta atitude séria e curiosa na procura de
compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de
estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento
e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e
Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo
seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo
que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o
estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na
procura de compreender as coisas e os fatos que
observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser
estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser
interpretado. Não podemos interpretar um texto se o
lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da
leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que
seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e
Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por
causa do lamaçal?
Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro
trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar
exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar
e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é
um dever revolucionário!

E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o
escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de
certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou
gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e
Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum,
em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou
aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou
remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula.
Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a
mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:
– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço
transferência de repartição.
Feitosa que era homem de pontos de vista firmados,
foi claro:
– A vírgula sai e o distinto amigo também.
O resto veio no Diário Oficial. Vejam que
barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil
vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo.
Lugar que não dava a menor importância às crases,
quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM
NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José
Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:
I.

Pelas características como texto narrativo, cenas do
cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser
classificado quanto ao gênero em crônica.
II. A tipologia textual predominante é a argumentativa,
por tratar-se de uma dissertação.
III. “E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que
o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa
vírgula...”. As vírgulas desse trecho foram usadas para
separar o aposto.
IV. “Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios
e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum,
mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de
seus escritos...”. O termo destacado faz referência ao
personagem Porfírio Freixeiras.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

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

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez,
2001. p.57-58.
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QUESTÃO 02
Marque a proposição que traz uma informação correta
sobre o texto:

QUESTÃO 05
Sobre as normas de correspondência oficial, analise as
proposições:

A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de
estudar e que um texto, por mais difícil que pareça,
deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
B) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendêlo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois”
sem prejudicar o sentido;
C) “Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam
em relação ao problema do lamaçal”. O verbo
destacado está no presente do indicativo;
D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram
enquanto trabalhavam.”

I.

A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
II. As comunicações oficiais são necessariamente
uniformes, pois há sempre um único comunicador (o
Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou
é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes
dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos
cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea
(o público).
III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica
podem ser usados nas comunicações oficiais.
IV. As comunicações devem ser padronizadas e
obedecidas às regras de estrutura de cada uma como:
ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.

QUESTÃO 03
Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgandoas (C) certas ou (E) erradas:

São corretas:

( ) “Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha
virado lama...”. O termo destacado é um pronome
indefinido.
( ) Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa
diante de um problema.” há um período composto
por subordinação, formado por uma oração principal
e uma subordinada substantiva predicativa reduzida
de infinitivo.
( ) “Estudar é um dever revolucionário!”. A palavra
destacada significa retrógrado.
( ) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia
uma expressão adverbial.

A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) C, C, E, E;
B) C, C, E, C;
C) E, C, C, E;
D) E, E, C, C.
QUESTÃO 04
Marque o item em que a escrita da frase está de acordo
com as regras da Gramática Normativa:
A) Não esqueça-me por favor!;
B) Responda às questões da prova com atenção;
C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na
qual trabalho;
D) Há bastantes candidatos preparados para este
concurso.
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I e III;
II e III;
I e IV.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes,
exceto:

QUESTÃO 09
A lei 8.142/90 estabelece que a representação dos
usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:
A) 30%;
B) 40%;
C) 50%;
D) 60%.

A) Descentralização, com direção única em cada esfera de
governo;
B) Participação da comunidade;
C) Atendimento integral, com prioridade para atividades
preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.

QUESTÃO 10
A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de
atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos
mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre
este tema analise os itens abaixo:

QUESTÃO 07
Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque
a alternativa incorreta:

I.

A vigilância epidemiológica reconhece as principais
doenças de notificação compulsória e investiga
epidemias que ocorrem em territórios específicos;
II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos
ambientes físico, psicológico e social na saúde;
III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações
de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à
saúde relacionados ao trabalho.

A) Estão incluídas as instituições públicas federais,
estaduais e municipais de controle de qualidade,
pesquisa e produção de insumos, medicamentos,
inclusive de sangue e hemoderivados, e de
equipamentos para saúde;
B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente;
C) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em
caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito
público;
D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Estão corretos:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

QUESTÃO 08
As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:
I.

Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de
saúde às doenças emergentes e endemias;
II. Implementar um projeto permanente de mobilização
social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o
incremento dos recursos orçamentários e financeiros
para a saúde;
III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do
SUS.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

a alternativa II;
as alternativas II e III;
as alternativas I e III;
a alternativa III.
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o item III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
A doença de Graves representa a causa mais comum de
hipertireoidismo. Sobre essa doença, é correto afirmar:

QUESTÃO 13
O Diabetes Mellitus (DM) representa um importante
problema de saúde pública, acometendo um número
crescente de pessoas e gerando incapacitações e
mortalidade prematura. Atualmente, são considerados
critérios diagnósticos de DM, exceto:

A) A doença de Graves tem origem autoimune e a
dosagem do anticorpo antirreceptor do TSH (TRAb) é
necessária para confirmar seu diagnóstico;
B) A doença de Graves pode se manifestar com um quadro
súbito de paralisia flácida e hipocalemia;
C) Durante os primeiros meses de tratamento com
Tapazol, o monitoramento da função tireoidiana deve
ser feito apenas com dosagem de TSH sérico;
D) A oftalmopatia de Graves precede o hipertireoidismo em
80% dos casos.

A) Glicemia plasmática ocasional ≥ 200 mg/dL em paciente
com sintomas clássicos de hiperglicemia;
B) Glicemia plasmática em jejum de no mínimo 8hs ≥ 126
mg/dL, em duas ocasiões;
C) Glicemia plasmática de 2h no teste de tolerância oral à
glicose 75g ≥ 200 mg/dL, em duas ocasiões;
D) HbA1C ≥ 6,0% (dosada por um método certificado pelo
National Glycohemoglobin Standardization Program e
padronizado com o ensaio do Diabetes Control and
Complications Trial), em duas ocasiões.

QUESTÃO 12
Menina de 7 anos foi levada ao endocrinologista pelos pais
para avaliação de surgimento de mamas há 4 meses.
Nascida a termo, adequada para idade gestacional. Não
fazia uso de medicações. A mãe da criança tinha história
de menarca aos 9 anos. Ao exame físico, paciente com
acne em face, peso adequado, estatura acima da média
para idade, classificação de Tanner para mamas e pelos
pubianos: M3 P2. Exames laboratoriais evidenciaram FSH
4,1 mUI/mL, LH 3,0 mUI/mL e estradiol 63 pg/mL (método
de dosagem eletroquimioluminométrico). Ultrassonografia
pélvica: ovário direito com 3,4cc, ovário esquerdo com
3,1cc, ambos com pequenos folículos. Radiografia de
idade óssea: 10 anos. Ressonância magnética de crânio
sem anormalidades do sistema nervoso central. Com
relação ao caso, assinale a opção correta:

QUESTÃO 14
O hipotireoidismo é uma síndrome clínica caracterizada
pelo
alentecimento
generalizado
dos
processos
metabólicos. Com relação ao hipotireoidismo, é correto
afirmar:
A) O hipotireoidismo central caracteriza-se por nível sérico
de T4L baixo, enquanto o nível sérico de TSH pode estar
normal, baixo ou pouco elevado;
B) Em nosso meio, os defeitos congênitos na síntese do
TSH representam a causa mais comum de
hipotireoidismo;
C) A
alteração
lipídica
mais
característica
do
hipotireoidismo é a hipertrigliceridemia;
D) Na suspeita de hipotireoidismo central, é fundamental a
realização do teste do TRH.

A) Trata-se de puberdade precoce periférica;
B) Provavelmente a causa da puberdade precoce é
genética (mutação no gene MKRN3) e não é necessário
tratamento específico;
C) O quadro é compatível com puberdade fisiológica e os
pais devem ser tranquilizados;
D) Deve-se iniciar o bloqueio puberal com análogo do
GnRH de ação prolongada.

QUESTÃO 15
Paciente de 30 anos, sexo masculino, previamente hígido,
apresentou um quadro de dor abdominal intensa, motivo
pelo qual realizou uma tomografia computadorizada que
evidenciou uma lesão de 2cm na adrenal esquerda,
arredondada, com contornos bem definidos, densidade
homogênea e 6 unidades de Hounsfield. Com relação à
lesão adrenal, assinale a opção falsa:
A) A maioria das lesões adrenais com tamanho < 3 cm é
benigna;
B) A descrição da lesão sugere adenoma adrenal;
C) Recomenda-se investigação para feocromocitoma;
D) A biopsia adrenal percutânea é necessária devido à
hipótese de metástase.
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QUESTÃO 16
O diagnóstico da Síndrome de Cushing (SC) pode ser
desafiador para o médico. Sobre o quadro clínico da SC,
assinale a opção incorreta:

QUESTÃO 20
Analise as alternativas abaixo sobre a acromegalia e
assinale a correta:
A) Uma dosagem do GH basal ao acaso é suficiente para o
diagnóstico;
B) Geralmente a acromegalia resulta da hipersecreção de
GHRH;
C) A doença é mais prevalente em mulheres;
D) A acromegalia pode cursar com apneia do sono e
cardiomegalia.

A) Em um paciente com obesidade central, o achado de
miopatia proximal e estrias violáceas mais largas do que
1cm aumentam a probabilidade de SC;
B) A SC na criança é marcada por aceleração do
crescimento;
C) A maioria dos pacientes com SC manifestam sintomas
psiquiátricos;
D) Uma mulher com SC pode apresentar irregularidade
menstrual, acne e hirsutismo.

QUESTÃO 21
A obesidade é uma doença crônica, de difícil tratamento,
cuja prevalência vem aumentando nas últimas décadas.
Sobre a terapia farmacológica antiobesidade, assinale a
alternativa incorreta:

QUESTÃO 17
Acerca dos medicamentos utilizados no tratamento do
Diabetes Mellitus tipo 2, assinale a opção incorreta:

A) A sibutramina é um inibidor da recaptação de
serotonina e norepinefrina que atua como agente
sacietógeno;
B) O orlistate é um inibidor de lipases do trato
gastrointestinal e não possui atividade sistêmica;
C) A bupropiona modula os receptores do ácido gamaaminobutírico e beneficia o comportamento alimentar;
D) O liraglutide possui efeitos no trato gastrointestinal e no
cérebro como mecanismos para redução de peso.

A) O uso de metformina é associado com deficiência de
vitamina B12;
B) O tratamento com empaglifozina reduz a mortalidade
cardiovascular;
C) Não é necessário ajuste de dose da pioglitazona na
insuficiência renal moderada;
D) As gliptinas estimulam a secreção de insulina de modo
glicose-independente.
QUESTÃO 18
São causas de hiperparatireoidismo secundário, exceto:

QUESTÃO 22
Em relação à deficiência de vitamina D, é incorreto
afirmar:

A) Insuficiência renal crônica;
B) Deficiência de vitamina D;
C) Hiperfosfatasia;
D) Uso de furosemida.

A) É causa de osteomalácia;
B) Pode ocasionar fraqueza muscular e maior tendência a
quedas;
C) A definição é baseada na dosagem sérica da
1,25(OH)2D;
D) Uso de anticonvulsionantes é um fator de risco para
esta condição.

QUESTÃO 19
A doença de Paget óssea é geralmente assintomática e
lentamente progressiva. Acerca da avaliação diagnóstica
dessa doença, é incorreto afirmar:

QUESTÃO 23
Considerando a classificação do Diabetes Mellitus, assinale
a opção incorreta:

A) A elevação da fosfatase alcalina sérica é um marcador
bastante utilizado;
B) Os achados radiológicos são comuns e facilmente
confundidos com os de outras doenças ósseas;
C) Há elevação dos marcadores bioquímicos de reabsorção
óssea;
D) A biopsia óssea pode ser útil nos casos atípicos.

A) O Diabetes Mellitus tipo 1 é caracterizado pela
deficiência absoluta na produção de insulina,
consequente à destruição autoimune das células β
pancreáticas na maioria dos casos;
B) Pacientes com diabetes autoimune latente em adultos
(LADA) não necessitam de tratamento com insulina por
pelo menos 6 a 12 meses;
C) Uma grávida na qual foi detectado diabetes com 6
semanas de gestação deve ser diagnosticada como
portadora de Diabetes Mellitus gestacional;
D) Crianças que nascem pequenas para a idade
gestacional têm risco aumentado de desenvolver
Diabetes Mellitus tipo 2 na vida adulta.
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QUESTÃO 24
A doença nodular da tireoide é um problema clínico
comum. Marque a alternativa correta acerca dos nódulos
tireoidianos:

QUESTÃO 28
Com relação às dislipidemias, assinale a afirmativa correta:
A) Xantomas tendinosos são um achado clássico em
pacientes com hipercolesterolemia familiar;
B) A doença de Tangier é caracterizada por amígdalas de
cor alaranjada por depósito de colesterol e níveis
plasmáticos elevados de HDL;
C) A hipercolesterolemia é uma comorbidade rara na
doença renal crônica;
D) O etilismo crônico eleva o HDL e reduz as triglicérides.

A) A dosagem sérica do TSH deve fazer parte da avaliação
inicial;
B) A hiperecogenicidade é associada a um maior risco de
malignidade;
C) A cintilografia com radioiodo é necessária para
distinguir lesões benignas de malignas;
D) A punção aspirativa com agulha fina deve ser realizada
em todos os nódulos com vascularização periférica.

QUESTÃO 29
Com relação à etiologia do hipogonadismo masculino, é
correto afirmar:

QUESTÃO 25
Analise as alternativas abaixo sobre as complicações do
diabetes e assinale a incorreta:

A) A síndrome de Kallmann é a causa mais comum de
hipogonadismo hipergonadotrófico;
B) A síndrome de Klinefelter é uma causa congênita de
hipogonadismo hipogonadotrófico;
C) Orquite
viral
é
causa
de
hipogonadismo
hipergonadotrófico;
D) A perda de peso excessiva pode resultar em
hipogonadismo hipergonadotrófico.

A) A gravidez é fator de risco para aparecimento ou
progressão da retinopatia diabética;
B) A manifestação laboratorial mais precoce da nefropatia
diabética é a microalbuminúria;
C) A gastroparesia é uma manifestação da polineuropatia
autonômica diabética;
D) O pé diabético neuropático é frio, mal perfundido e com
pulsos diminuídos.

QUESTÃO 30
As tireoidites são caracterizadas por um processo
inflamatório da tireoide e podem levar à disfunção
tireoidiana. Assinale a opção incorreta acerca das
tireoidites:

QUESTÃO 26
São manifestações clínicas da insuficiência adrenal crônica
secundária, exceto:
A) Astenia;
B) Hiperpigmentação cutaneomucosa;
C) Perda de peso;
D) Anorexia.
QUESTÃO 27
Assinale a opção
hipopituitarismo:

incorreta

sobre

a

etiologia

A) A maioria dos casos de tireoidite aguda tem etiologia
bacteriana;
B) A tireoidite granulomatosa subaguda é causa de dor na
tireoide;
C) A positividade do anticorpo antitireoperoxidase (antiTPO) no primeiro trimestre da gravidez relaciona-se
com a tireoidite pós-parto;
D) A tireoidite de Riedel, também denominada tireoidite
indolor, tem etiologia autoimune.

do

A) Os
craniofaringiomas
podem
cursar
com
hipopituitarismo;
B) A necrose hipofisária pós-parto é denominada síndrome
de Sheehan;
C) A hipofisite linfocítica é mais comum em homens do que
em mulheres;
D) Hemocromatose
pode
causar
hipogonadismo
hipogonadotrófico.
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