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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 Brasil vive guerra não declarada em que jovens, entre 15 e 19 

anos, somam 53% das 59.627 vítimas de homicídios em 2014. 

O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e 

coloca o país na liderança em assassinatos. Os números foram 

revelados pelo Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Ipea e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na 

semana passada. O estudo tem como base os dados do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério do 

Saúde. 

A taxa de homicídios no país chega a 29,1 em 100 mil 

habitantes - a maior registrada em relação a 50 mil e 53 mil 

mortes ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente. Mas chama 

a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens, que 

implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e 

social, levando em conta a perda de indivíduos aptos ou 

inseridos no setor produtivo. 

Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o 

estudo destaca a proliferação de armas de fogo. Em 2014, 

44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que 

representa 76,1% do total dos assassinatos. A projeção é de que 

esse número seria ainda mais elevado não fossem as medidas 

inibidoras do comércio e porte de armas expressas no Estatuto 

do Desarmamento, em vigor desde dezembro de 2003. O 

resultado aquém do esperado com a aplicação da lei pode ser 

atribuído à expansão do comércio de drogas ilícitas e ao crime 

organizado, o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país. 

O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de 

negros entre 2004 e 2014, quando o mesmo indicador em 

relação aos não negros caiu 14,6%. Houve expansão da 

violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 

2004 e 2014. O poder público, segundo o estudo, enfrenta 

dificuldades para conter o problema. Ressalva que o aumento 

não significa fracasso da Lei Maria da Penha nem das políticas 

de prevenção à violência doméstica. 

O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever 

as políticas públicas de combate à criminalidade e todas as 

outras formas de agressão que resultam na morte de brasileiros. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2

016/03/28/interna_politica,635075/editorial-medidas-

indispensaveis-em-defesa-da-vida.shtml) 

 

1- É a única afirmação verdadeira com base no texto a de que: 

 

A. Após o poder público reconhecer que há uma guerra em 

curso no Brasil, resolveu-se modificar as políticas 

públicas que regem esse tipo de estado no país a fim de 

combatê-lo. 

B. De acordo com o Atlas da Violência em 2016, a falta de 

pessoas qualificadas para o mercado de trabalho é 

consequência direta da alta taxa de assassinatos por 

armas de fogo entre os jovens brasileiros. 

C. A pesquisa realizada pelo IPEA também faz uma 

projeção da relação oposta entre o que determina o 

Estatuto do Desarmamento e o aumento substancial de 

jovens armados no Brasil, sendo ele a causa maior desse 

problema. 

D. A taxa de mortos por armas de fogo entre jovens negros 

chama a atenção principalmente quando comparada à de 

jovens não negros que sofreu queda em vez de 

acréscimo. 

E. Apesar da Lei Maria da Penha ter bastante aplicabilidade 

no país, as mulheres ainda são as maiores vítimas da 

violência no Brasil, por serem jovens e negras. 

 

2- Analisando e considerando as estratégias argumentativas 

do texto, é correto afirmar que: 

 

A. Em ―O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil 

necessita rever as políticas públicas de combate à 

criminalidade‖, a argumentação é introduzida por uma 

expressão modalizadora que apresenta o ponto de vista 

do autor. 

B. No trecho ― O total equivale a mais de 10% das pessoas 

mortas no mundo, e coloca o país na liderança em 

assassinatos.‖, o autor se vale da estratégia da 

explicitação, por meio da qual ele procura tornar pública 

uma informação por ele apurada. 

C. No período ―Entre os fatores que propiciam o aumento de 

homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de 

fogo.‖, há um caso de enumeração de informações até 

então supostas pelo público em geral. 

D. No trecho ―Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por 

artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos 

assassinatos.‖, o autor contrapõe um fato conhecido a um 

dado estatístico para conferir-lhe verossimilhança. 

E. Em ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país.‖, o autor vale-se de um fato histórico 

irrefutável para sustentar sua argumentação. 

 

3- Em qual das alternativas há uma relação de causa e 

consequência: 

 

A. ―Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 

2016 / elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, lançado na semana passada.‖ 

B. ―Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade 

dos jovens \ que implica em danos ao processo de 

desenvolvimento econômico e social‖ 

C. ―O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de 

homicídio de negros entre 2004 e 2014 \ Houve expansão 

da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% 

entre 2004 e 2014.‖ 

D. ―Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei 

Maria da Penha \ nem das políticas de prevenção à 

violência doméstica.‖ 

E.  ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes \ que contribuem para o aumento 

da violência no país.‖ 

 

4- Em qual dos trechos abaixo todas as palavras e expressões 

estão escritas de acordo com as normas ortográficas da 

língua. 

 

A.  ―Tudo o que nos é útil pode ser obtido por pouco 

dinheiro. Só o supérfluo é caro.‖ Alex Munthe 



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2016 

  

 

SUPERIOR – 11 – MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

Página 2 

B. Parece pretencioso o uso do "eu"; no entanto quem a 

emprega traduz impressões recebidas, não emite 

sentenças, mas quem se veda o uso do "eu", constitui-se 

forçosamente num oráculo.  

JOAQUIM NABUCO 

C. ―Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que 

parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir 

inezorável do tempo.‖  

JOSÉ SARAMAGO 

D. ―Todo pensamento é uma excessão da regra geral, que é 

não pensar.‖  

PAUL VALÉRY 

E. ―Um subsídio de grandes dimensões pode permanecer 

oculto ou ileso durante muitos anos quando a hipocrisia 

conceitual é trabalhada com competência pelos 

beneficiados.‖  

GUSTAVO FRANCO 

 

 
5- Qual a função da linguagem predominante na tirinha 

acima: 

 

A. Apelativa 

B. Conativa 

C. Metalinguística 

D. Referencial 

E. Poética 

 

 

 

―A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do 

engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras: 

Superfícies, tênis, um copo de água. 

A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto 

as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo 

de suas forças simples.‖ 

(João Cabral de Melo Neto. O Engenheiro.) 

 
6- São palavras de classes gramaticais diferentes: 

 

A. Luz – engenheiro 

B. Livre – simples 

C. Sonho – sonha 

D. Superfícies – natureza 

E. Situavam – crescendo 

 

7- No trecho ―A água, o vento, a claridade,‖, o autor 

empregou o recurso da: 

 

A. Gradação 

B. Enumeração 

C. Adjetivação 

D. Nominalização 

E. Oralização 

 

 

Um pomar 
 

     O tempo era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha negra ou como o fole de uma sanfona chorando nas 

madrugadas de baile. Havia o tempo gelado à beira do fogo e o 

tempo das águas refrescantes com cheiro de terra. Havia o 

tempo de tomar mate à sombra vasta dos cinamomos ou dos 

umbus frondosos e o tempo sereno de olhar o horizonte em 

busca de sinais de chuva na Banda Oriental. 

     – Vem água. Se armando lá pros lados do Uruguai. 

Havia o tempo de olhar as barras vermelhas do poente e o 

tempo de contemplar as barras alaranjadas do amanhecer. 

Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato e o tempo de afagar 

as crinas dos cavalos sem pressa de montar. Havia o tempo de 

ouvir uma história com muitas reviravoltas e o tempo de 

silenciar longamente antes de dar uma resposta qualquer. Havia 

o tempo de sorver. Foi isso que se perdeu? 

 

(Juremir Machado da Silva. In: 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=

cronica) 

 

8- No texto, o autor: 

 

A. É saudosista, mas sem nenhum desejo de voltar ao 

passado. 

B. Cria uma realidade utópica para suportar as mazelas da 

modernidade. 

C. Demonstra padecer de um sentimento de nostalgia de 

uma realidade pessoal que já não é mais possível. 

D. É díspare ao padecer de um sentimento passadista, mas 

se sentir feliz no presente. 

E. Estabelece uma dialética doentia entre o ontem e o hoje 

sem que se faça entender pelo leitor mais atento. 

 

9- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O verbo ‗haver‘ é empregado repetidas vezes no 

sentido de ‗existir‘. 

B. Mesmo sendo convencionalmente impessoal, podemos 

identificar o sujeito em pelo menos duas ocorrências do 

verbo ‗haver‘ no texto. 

C. O verbo ‗haver‘ só pode ser considerado impessoal se 

empregado no sentido de ‗ser‘. 

D. Ao não se referir a nenhuma pessoa, o verbo ‗haver‘ 

não é adequado em textos autobiográficos. 

E. O verbo ‗haver‘ impessoal é obrigatoriamente 

empregado na terceira pessoa do plural. 

 

 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/joaquim-nabuco-1/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/jose-saramago/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/paul-valery/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/gustavo-henrique-de-barroso-franco/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
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10- Em qual dos trechos foi empregada uma linguagem 

conotativa: 

 

A. ―era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha‖ 

B. ―Foi isso que se perdeu?‖ 

C. ―antes de dar uma resposta qualquer‖ 

D. ―uma sanfona chorando nas madrugadas de baile‖ 

E. ―em busca de sinais de chuva na Banda Oriental‖ 

 

11- No período ―Foi isso que se perdeu?‖, a oração sublinhada 

tem função de: 

 

A. Sujeito 

B. Complemento nominal 

C. Advérbio 

D. Adjetivo 

E. Pronome 

 

12- ―Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato‖ 

Em qual das alternativas o verbo ‗inspirar‘ tem o mesmo 

sentido que no trecho do texto? 

 

A. ―Você inspira os sons e os deixa jorrar para o corpo com 

a expiração — por assim dizer, os deixa esmorecer no 

corpo, e enquanto eles esmorecem.‖ Rudjiger Ralhke 

B. ―Miguel Anjo inspirou-se na fé para delinear o seu 

majestoso quadro do — Juízo final‖ Antônio da Cruz 

Cordeiro 

C. ―O inferno inspirou-lhe. Entra na cozinha; ordena ao 

cozinheiro que lhe guise o coração‖ Camilo Castelo 

Branco 

D. ―São Paulo não inspira amor à primeira vista, mas aos 

poucos se começa a perceber seus encantos e termina-se 

por gostar dela.‖ Júlio Valim 

E. ―Assim, pois, ainda que se inspire nos métodos de estudo 

das matrizes externas, estes certamente não podem ser 

definitivos.‖ José Aderaldo Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Sobre o emprego da vírgula no texto: 

 

A. Após a conjunção ‗e‘ é obrigatória. 

B. Em ‗então‘ foi empregada pela regra que rege a vírgula 

após os adjuntos adverbiais curtos. 

C. Em ‗até breve, até logo, até já‘ foi empregada para 

separar termos de mesma função sintática numa 

enumeração. 

D. ‗que é pra isso que esse troço serve‘ ficou entre vírgulas 

porque é aposto e deve ser isolado. 

E. Antes de ‗afinal‘ a vírgula não é facultativa. 

 

14- Em ‗divirtam-se‘ verifica-se o emprego do pronome 

enclítico. O mesmo deveria ter ocorrido em qual das 

alternativas abaixo de modo que a norma padrão da língua 

fosse obedecida? 

 

A. O presidente apareceu lhes avisando sobre as votações.  

B. Aqui se vive em paz e harmonia. 

C. Comprarei o carro se me for útil, mas duvido. 

D. Ou sai, ou se dá mal. 

E. Me alcança essa bolsa? 

 

15- Em ―Mas divirtam-se, que é pra isso que esse troço serve, 

afinal‖, o ‗que‘ estabelece com a oração anterior a relação 

de: 

 

A. Alternância 

B. Explicação 

C. Consecução  

D. Conclusão  

E. Causa 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – NÃO é uma manifestação do sistema endócrino comum na 

síndrome urêmica: 

 

A. Hiperparatireoidismo. 

B. Hiperlipedemia. 

C. Retardo do crescimento. 

D. Hipergonadimo. 

E. Amenorréia. 

 

17 – Na Síndrome DiGeorge ou aplasia tímica congênita e 

ausência das glândulas paratireóides ocorre por uma falha da 

terceira e quarta bolsas faríngeas em diferenciar-se em timo e 

paratireóides. Caracteriza-se por, EXCETO:  

 

A. Hipoparatireoidismo congênito 

B. Aumento da suscetibilidade a infecções 

C. Malformações da boca 

D. Implantação baixa das orelhas 

E. Hiperplasia tireoidiana 

 

18 – Considera-se descompensação hiperosmolar a glicose 

plasmática, entre outros, EXCETO: 

 

A. Maior que 350 mg/dl. 

B. Maior que 480 mg/dl. 

C. Maior que 520 mg/dl. 

D. Maior que 600 mg/dl. 

E. Maior que 800 mg/dl. 
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19 – São manifestações extra-intestinais da Doença celíaca, 

EXCETO: 

 

A. Anemia resistente a terapia com ferro por via oral. 

B. Infertilidade. 

C. Osteopenia. 

D. Lesões bucais. 

E. Hiperplasia do esmalte dentário. 

 

20 – Refere-se à Síndrome poliglandular auto-imune tipo 1, 

EXCETO: 

 

A. Transmissão autossômica dominante (gene AIRE). 

B. Manifesta-se em geral, na infância. 

C. Tríade: hipoparatireoidismo + doença de Addison + 

candidíase muco-cutânea crônica (CMC). 

D. Pode ocorrer: ceratoconjuntivite, distrofia ungueal, e 

formação defeituosa do esmalte dentário. 

E. Doença de Addison é vista em maioria dos casos e 

geralmente ocorre após a CMC e o hipopara. A idade 

do surgimento é variável. 

 

21 – O hormônio MSH: 

 

A. Promove crescimento, regeneração de epitélios 

(mama, seminífero etc). 

B. Promove síntese de cortisol, corticosterona e h. 

Sexuais (fascicular e reticular). 

C. Promove a síntese de t 3 e t 4 que promovem aumento 

do metabolismo, colaboram na lactogênese. 

D. Ovulação e transformação do folículo em corpo 

amarelo secretor de progesterona. 

E. Estimula melanócitos na pele e formação da melanina 

(e sua concentração). 

 

22 – Segundo a RECOMENDAÇÃO CFM Nº 2/13 toda mulher 

que planeja engravidar, ou toda mulher em idade fértil sem 

método anticoncepcional e que não apresente fatores de risco 

para Datn, utilize: 

 

A. 600 μg (0,6 mg) de ácido fólico sintético, iniciando, no 

mínimo, 90 dias antes do dia em que planeja 

engravidar e mantendo sua ingestão durante os três 

meses iniciais da gestação.  

B. 600 μg (0,6 mg) de ácido fólico sintético, iniciando, no 

mínimo, 60 dias antes do dia em que planeja 

engravidar e mantendo sua ingestão durante os três 

meses iniciais da gestação.  

C. 400 μg (0,4 mg) de ácido fólico sintético, iniciando, no 

mínimo, 60 dias antes do dia em que planeja 

engravidar e mantendo sua ingestão durante os três 

meses iniciais da gestação.  

D. 400 μg (0,4 mg) de ácido fólico sintético, iniciando, no 

mínimo, 30 dias antes do dia em que planeja 

engravidar e mantendo sua ingestão durante os três 

meses iniciais da gestação.  

E. 500 μg (0,5 mg) de ácido fólico sintético, iniciando, no 

mínimo, 30 dias antes do dia em que planeja 

engravidar e mantendo sua ingestão durante os três 

meses iniciais da gestação.  

 

23 – O Código de Ética Médica; Capítulo VII – NÃO afirma 

sobre a Relação entre médicos, que é vedado ao médico: 

 

A. Usar de sua posição hierárquica para impedir, por 

motivo de crença religiosa, convicção filosófica, 

política, interesse econômico ou qualquer outro, que 

não técnico-científico ou ético, que as instalações e os 

demais recursos da instituição sob sua direção, sejam 

utilizados por outros médicos no exercício da 

profissão, particularmente se forem os únicos 

existentes no local. 

B. Assumir emprego, cargo ou função para suceder 

médico demitido ou afastado em represália à atitude 

de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da 

aplicação deste Código. 

C. Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, 

determinados por outro médico, exceto quando em 

função de chefia ou de auditoria, ou em situação de 

indiscutível benefício para o paciente, devendo 

comunicar imediatamente o fato ao médico 

responsável. 

D. Deixar de fornecer a outro médico informações sobre 

o quadro clínico de paciente, desde que autorizado por 

este ou por seu representante legal. 

E. Deixar de informar ao substituto o quadro clínico dos 

pacientes sob sua responsabilidade ao ser substituído 

ao fim do seu turno de trabalho. 

 

24 – A região anterior da hipófise, ou adenohipófise, de origem 

ectodérmica, produz, EXCETO: 

 

A. Hormônio do crescimento (GH) 

B. Ocitocina  

C. Hormônio estimulador da tireóide (TSH) 

D. Hormônio adrenocorticotrófico (ACTH)  

E. Prolactina (PRL).  

 

25 – São causas do Hipopituitarismo, EXCETO: 

 

A. Gliomas. 

B. Histiocitose Y. 

C. Mutação do receptor GHRH. 

D. Síndrome de Sheehan. 

E. Síndrome de Kallmann. 

 

26 – São alterações do Hipopituitarismo congênito, EXCETO: 

 

A. Aplasia da hipófise. 

B. Hipeplasia parcial da tireóide. 

C. Tecidos hipofisários rudimentares ectópicos. 

D. Anencefalia. 

E. Hipoplasia do nervo óptico. 

 

27 – Caracteriza a Síndrome de Prader-Willi, EXCETO: 

 

A. Translocação ou deleção do cromossomo 15. 

B. Retardo mental moderado. 

C. Baixa estatura. 

D. Hipotonia muscular. 

E. Hiperfagia intensa. 
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28 – Quanto à tireotropinomas é INCORRETO afirmar: 

 

A. Em relação aos aspectos histológicos e ultraestruturais, 

possuem consistência densa e fibrosa, característica 

associada à expressão aumentada do fator de 

crescimento dos fibroblastos. 

B. Suas células apresentam citoplasma misto, basófilo-

acidófilo, com núcleos ovais uniformes e padrão 

cromófobo quando corado pela hematoxilina-eosina.  

C. A análise imunoistoquímica revela que quase todos os 

adenomas pesquisados são positivos para TSH-β e 

subunidade alfa. 

D. A maior parte dos adenomas expressaram a proteína 

Pit-1 (23). 

E. A microscopia eletrônica pode revelar células de 

tamanho médio ou mesmo grandes células angulares, 

núcleo uniforme, retículo endoplasmático rugoso 

dilatado e proeminente, área de Golgi extensa e 

número variável de grânulos de pequenas proporções 

aglomerados. 

 

29 – No Hiperandrogenismo, são sinais de Virilização, 

EXCETO: 

 

A. Hipertrofia de clitóris 

B. Alopécia androgênica 

C. Voz rouca 

D. Modificação do padrão de pêlos pubianos (padrão 

masculino) 

E. Irregularidade menstrual – Amenorréia, 

oligomenorréia. 

 

30 – Pertencem aos Critérios de Danish para Ambiguidade 

Genital qualquer uma das manifestações listadas numa genitália 

de aparente aspecto masculino, EXCETO: 

 

A. Gônadas não palpáveis 

B. Tamanho peniano abaixo de -2,5 DP (RN<2,5cm) 

C. Gônadas pequenas (diâmetro < 10mm) 

D. Presença de massa inguinal (útero e trompas) 

E. Hipospádia  

 

31 – Drogas que causam aumento da concentração da TBG, 

EXCETO: 

 

A. Heroína. 

B. Metadona. 

C. Glicocorticóides. 

D. Tamoxifen. 

E. Fluouracil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 – Caracterizam a Aminoacidopatias - fenilcetonuria, 

EXCETO: 

 

A. Mutações fenilalanina-hidroxilase (converte a 

fenilalanina em tirosina) 

B. A fenilalanina (acúmulo do substrato) é desviada para 

fenilpiruvato, fenilacetato e fenilactato (produtos 

alternativos) – tóxicos 

C. Causa desmielinização  

D. A falta de tirosina (ausência de produto) pertuba a 

produção de melanina 

E. Incidência de 1:2.000 a 1:5.000 recém-nascido. 

 

33 – São sintomas da Galactosemia, EXCETO: 

 

A. Falha de desenvolvimento  

B. Hepatomegalia  

C. Cataratas 

D. Hipoglicemia 

E. Crise generalizada de epilepsia 

 

34 – Além da hipertensão arterial, os sintomas e sinais mais 

frequentemente encontrados na feocromocitomas são, 

EXCETO:  

 

A. Cefaléia. 

B. Sudorese. 

C. Hipotensão ortostática. 

D. Palidez. 

E. Ganho de peso.  

 

35 – São sinais clínicos comuns da Hipertrigliceridemia: 

 

I. Xantomas tuberosos tendíneos  

II. Xantomas eruptivos 

III. Arco corneal  

IV. Xantelasmas  

V. Alterações retinianas  

 

Estão corretas: 

 

A. I, IV, V. 

B. II e V. 

C. III e IV. 

D. II, III e IV. 

E. I, II, III, IV e V. 

 

36 – Na Síndrome de Turner tem-se, EXCETO: 

 

A. Cubitus valgus. 

B. Macrognatia. 

C. Tórax em escudo. 

D. Baixa implantação de cabelos (nuca). 

E. Ausência de puberdade ou falência ovariana precoce. 
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37 – A cetoacidose diabética geralmente é classificada pela 

gravidade da acidose e é definida como moderada quando: 

 

A. pH venoso entre 7,0 e 7,25 e bicarbonato entre 8 e 

12nmol/l. 

B. pH venoso entre 7,0 e 7,25 e bicarbonato <10nmol/l. 

C. pH venoso entre 7,25 e 7,3  e bicarbonato entre 8 e 

12nmol/l. 

D. pH venoso entre 7,25 e 7,3  e bicarbonato  <10nmol/l. 

E. pH venoso entre 7,0 e 7,25 e bicarbonato >8nmol/l. 

 

38 – São sinais de excesso androgênico de adrenais na 

Síndrome de Cushing, EXCETO: 

 

A. Hirsutismo: normalmente leve e limitado ao rosto. 

B. Pele oleosa e acne na face, pescoço e ombros. 

C. Diminuição da libido. 

D. Virilização, incluindo calvice temporal, agravamento 

da voz e hipertrofia do clitóris. 

E. Homens podem desenvolver puberdade precoce. 

 

39 – São sinas e sintomas do hipoparatireoidismo, EXCETO: 

 

A. Fraqueza. 

B. Cãibras musculares. 

C. Hiperglicemia. 

D. Ansiedade.   

E. Perda de memória.  

 

40 – Quanto ao bócio é INCORRETO afirmar: 

 

A. Bócio é o termo que designa aumento de volume da 

glândula tireóide.  

B. Os bócios são considerados atóxicos quando há 

hiperfunção da glândula.  

C. Podem ser endêmicos, se houver carência de iodo na 

alimentação, ou esporádicos, na ausência deste fator. 

D. Os bócios podem ser classificados pela sua forma 

como difuso, uninodular ou multinodular.  

E. O bócio disormonogenético é causado por uma falha 

genética de enzimas da hormoniogênese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


