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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
  

Texto 1 
 

A história do servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 

Na Roma Antiga, os Servidores do Estado, os que fundamentalmente, pelas qualidades 
morais, representavam a Polis (cidade), eram investidos de certa autoridade. Tal condição, 
compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo reconhecimento 
social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes. No Brasil, o funcionário 
público fez-se presente desde seu descobrimento. Pero Vaz de Caminha, os Governadores 
Gerais e os juízes são exemplos de funcionários públicos. 

O serviço público no Brasil expandiu-se em 1808, com a chegada de D. João VI e sua 
família real, além das centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte 
portuguesa que vieram com ele e se instalaram no Rio de Janeiro. A partir daí é que se iniciou 
o processo de tomada de consciência da importância do trabalho administrativo, diante da 
necessidade de promover o desenvolvimento da então colônia, de acordo com a diplomacia 
real. 

Proclamada a independência, o Brasil virou império, depois república e, ao longo da 
história política do país, sempre estavam presentes os funcionários públicos, ajudando a 
administrar a máquina que impulsiona o desenvolvimento da nação brasileira. É ao trabalhador 
da administração pública que compete executar as ações que movimentam os serviços básicos 
e essenciais de que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. O 
Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador ou o 
senador; não pode recolher o lixo da rua, para isso precisa do lixeiro; não pode dar aulas, para 
isso precisa do professor e assim por diante. Em termos gerais, portanto, o funcionário público 
é aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 

Um dos primeiros documentos consolidando as normas referentes aos funcionários 
públicos foi o Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939. Por esse motivo, no ano de 1943, o 
Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público. Em 
11 de dezembro de 1990, veio a Lei 8.112, que alterou grande parte das disposições do 
Decreto-Lei 1.713/39, substituiu o termo funcionário público por servidor público e passou a ser 
considerado o novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Esta lei inovou por 
englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações públicas 
federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam atividades 
típicas da administração, prestando serviços públicos. 

Apesar das inovações trazidas pela Lei 8.112/90, os direitos e deveres dos servidores 
públicos estão definidos e estabelecidos na Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 39. 
Constam, ainda, nos estatutos das entidades para as quais trabalham. 

A partir de 1990 o país começou a implementar políticas de ajuste e reestruturação do 
setor público. Esta reestruturação resultou em medidas restritivas sobre o emprego público, 
especialmente em nível federal, com as demissões de funcionários públicos não estáveis, a 
limitação de novas contratações, o incentivo à aposentadoria, a terceirização de serviços, o 
plano de demissão voluntária. Todas essas medidas, aparentemente, tinham como objetivo a 
contenção de despesas e a "moralização" do setor público, mas vale observar que os cortes 
indiscriminados de pessoal resultaram em prejuízo para a execução de atividades-fim como 
educação e saúde, o que consequentemente interferiu na qualidade dos serviços públicos 
essenciais prestados à população. 
 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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01) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1.  
 
(   ) A reestruturação do setor público a partir de 1990 afetou o desenvolvimento das atividades 

relacionadas à saúde e à educação. 
(   ) Os funcionários que serviam o Estado na época da Roma Antiga não possuíam poder frente à 

população local. 
(   ) O Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público 

porque foi pressionado pelos trabalhadores administrativos. 
(   ) Nos estatutos das entidades para as quais os funcionários públicos trabalham também estão 

garantidos os seus direitos e definidos os seus deveres. 
(   ) O plano de demissão voluntária veio como uma das estratégias de reorganização do setor 

público no país. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – F – F – V – F 
B. (   ) F – V – F – V – V    
C. (   ) V – V – V – F – V    
D. (   ) V – F – F – V – V    
E. (   ) V – F – V – F – F   
 
02) De acordo com o texto 1, é possível afirmar, em relação ao Brasil, que: 
 

I. a consciência da importância do trabalho administrativo na esfera pública inicia a partir do 
Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939.  

II. com o governo do Presidente Getúlio Vargas, o emprego público passa a ter medidas 
restritivas.  

III. o Estado depende do servidor público para qualquer tipo de trabalho administrativo.  
IV. todas as centenas de funcionários, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa 

influenciaram na conscientização da importância do serviço público.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  
 

A. (   ) o cargo de funcionário público está restrito ao governo federal. 
B. (   ) as medidas restritivas no setor público, implementadas a partir de 1990, não foram 

positivas para algumas áreas essenciais dos serviços públicos. 
C. (   ) a implementação das políticas de ajuste e reestruturação do setor público foi de encontro à 

contenção de despesas e à "moralização" deste setor. 
D. (   ) a Lei 8.112 alterou todas as disposições do Decreto-Lei 1.713/39 e, por isso, foi criado o 

novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. 
E. (   ) a necessidade de promover o desenvolvimento da colônia não influenciou a expansão do 

funcionalismo público. 
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04) Observe os fragmentos abaixo, adaptados do texto 1. 
 
 

(   ) Assim sendo, é sua a função de executar as ações que movimentam os serviços fundamentais de 
que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. 

(   ) É aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 
(   ) Dessa forma, não há como negar a importância do serviço público no desenvolvimento do país. 
(   ) Ele é o responsável pelo trabalho administrativo do Estado.   
(   ) Atividades como a criação de leis, o recolhimento do lixo nas ruas, a ministração de aulas não 

dependem do Estado, mas sim do servidor público. 
 

Numere as frases acima de modo a criar um parágrafo coeso e coerente. Assinale a alternativa 
que representa essa numeração. 

 

A. (   ) 1, 2, 4, 3, 5 
B. (   ) 1, 2, 5, 4, 3 
C. (   ) 4, 5, 2, 1, 3 
D. (   ) 4, 5, 1, 3, 2 
E. (   ) 4, 2, 5, 3, 1 
 
05) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) O uso do acento indicativo de crase em “entes pertencentes à administração pública indireta” é 
facultativo. 

B. (   ) Na frase “Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos [...]” o 
elemento que aparece entre vírgulas é classificado como adjetivo. 

C. (   ) Na frase “No Brasil o funcionário público fez-se presente desde seu descobrimento.” se é 
classificado como pronome reflexivo. 

D. (   ) Na frase “O Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador 
ou o senador;” o pronome destacado retoma o sujeito O Estado. 

E. (   ) De acordo com a norma padrão escrita, na frase “A partir daí é que se iniciou o processo de 
tomada de consciência da importância do trabalho administrativo [...]” o pronome se pode 
aparecer depois do verbo. 

 
06) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao excerto do texto 1.  

 “Esta lei inovou por englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações 
públicas federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam 
atividades típicas da administração, prestando serviços públicos.” 

 

(   ) O nome entes pode ser substituído por indivíduos sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A conjunção mas pode ser substituída pela conjunção por isso sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A expressão esta lei retoma a Lei 8.112. 
(   ) Em que realizam atividades típicas da administração o pronome relativo que introduz uma oração 

subordinada adjetiva. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – F – F 
B. (   ) F – F – V – V 
C. (   ) F – F – V – F 
D. (   ) F – V – F – F 
E. (   ) V – V – V – V 
 
 
07) Leia a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

“Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo 
reconhecimento social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes.” 
O par quer ... quer expressa uma relação de: 

 

A. (   ) conclusão. 
B. (   ) alternância. 
C. (   ) explicação. 
D. (   ) adversidade. 
E. (   ) comparação. 
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Texto 2 

 

A mídia e o servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 
Talvez o maior ícone da mídia, tratando-se de serviço público, seja hoje A Grande 

Família. O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o senso comum da 
população brasileira. Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. Muito pelo 
contrário: vive o seu trabalho diariamente e, quem sabe, todas as horas do dia. De outro lado, o 
seu chefe é o "modelo comumente apresentado" de servidor público. É o próprio armador das 
"maracutaias"; o exemplo de como se utilizar do Estado para lucrar e tirar algum; o 
estereotipado "esperto" que mora em um luxuoso apartamento com banheira de 
hidromassagem. Lima Barreto não poupou o servidor público de suas radicais e irreverentes 
crônicas. Em “O Trem de Subúrbios”, de 1921, Lima escreve: 

O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 
quase um analfabeto. O que fez ele? Arranjou servir adido à repartição que cobiçava, deixando 
o lugar obscuro que ocupava, numa repartição obscura do mesmo ministério. Tinha fortes 
pistolões e obteve. O diretor, que possuía também um candidato, para a mesma causa, 
aproveitou a vaza e colocou de igual forma o seu. Há um fim de ano de complacências 
parlamentares e todos eles arrancam do Congresso uma autorização, na cauda do orçamento, 
aumentando os lugares, na tal repartição cobiçada, e mandando também aproveitar os 'adidos'. 
Está aí a importância do homenzinho que não cessa de falar como um orador. 

Lima parece nos falar de hoje. A imponência do cidadão, um burocrata que não respeita 
os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que possui em repartições públicas para "se 
dar bem". Não precisa ser corrupto; contudo, se for, tem de fazer algo para equivaler à 
corrupção herdada pela própria sociedade. 

Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. É apenas um 
"burocrata", que beira a imbecilidade que, não por meio do mérito, mas sim por meio das 
relações pessoais (amizade, família ou sexo) ou do "jogo sujo da politicagem", conseguiu galgar 
um espaço no serviço público. 

Foi em 1951/52 que Armando Cavalcanti e Klécios Caldas escreveram Maria 
Candelária, que obteve um sucesso notável graças ao embalo desse "hit carnavalesco" e por 
sua letra que atingia, em cheio, o imaginário do povo da capital: 

Maria Candelária / É alta funcionária, 
Saltou de pára-quedas, / Caiu na letra O, oh, oh, oh, oh, 
Começa ao meio-dia, / Coitada da Maria, 
Trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó, oh, oh, oh, oh, 
À uma vai ao dentista, /Às duas vai ao café, /Às três vai ao modista, 
Às quatro assina o ponto e dá no pé, / Que grande vigarista que ela é. 
Crítica, "zombeteira", "malandra". Irônica, a letra mostra a funcionária pública "padrão". 

Uma funcionária que nunca trabalha, vigarista, que está sempre nos "trinques" da moda para, 
provavelmente, manter seu trabalho que não exige competência. Isso acaba passando uma 
ideia de que servidor não é trabalhador. 

Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da mídia, de um 
processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua imagem no 
estereótipo do cidadão que trabalha pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é 
invariavelmente malandro e corrupto. Por isso é que ainda existe o preconceito em relação ao 
servidor público. 

Ao longo desses vinte e sete anos conheci muitos servidores. Admito que alguns 
realmente representam a figura do cidadão que trabalha pouco, porém estes fazem parte de 
uma minoria. A maioria dos servidores que conheço exerce com zelo as atribuições do cargo, 
bem como, observam as normas legais e regulamentares, cumprem a carga horária e as ordens 
de seus superiores. Para os servidores que não cumprem seus deveres, a Lei 8.112/90 prevê 
as devidas punições e até demissão. 

Após a Constituição de 1988 nasceu um "novo servidor", que convive, em muitos casos, 
com o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. O novo servidor é aquele conectado com o ideal público presente 
no texto constitucional atual e tem a sua escolha determinada exclusivamente pelo mérito que 
demonstrou em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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08) Assinale a alternativa CORRETA que melhor resume o texto 2. 
 
A. (   ) O texto traz alguns exemplos de manifestações artísticas para ilustrar a imagem que o senso 

comum possui do servidor público. Ao final, a autora defende seu posicionamento que é 
contrário ao estereótipo construído socialmente. 

B. (   ) O texto mostra o quanto a televisão tem favorecido a imagem do servidor público honesto e 
isso é fortemente criticado pela autora. 

C. (   ) O texto retrata a imagem do servidor público da década de 50 que é diferente da imagem que 
se tem atualmente. 

D. (   ) A autora faz uma narrativa que conta sua trajetória no serviço público, para mostrar o quanto a 
mídia está equivocada em relação à imagem do servidor público. 

E. (   ) O texto defende a imagem do servidor público do século passado e o do século atual veiculada 
pela mídia. 

 
09) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) após a Constituição de 1988, a imagem do servidor público passou a ser revista pela mídia. 
B. (   ) os exemplos de manifestações artísticas trazidos pela autora – o seriado A Grande Família, a 

crônica de Lima Barreto e a marchinha de Armando Cavalcanti e Klécios Caldas – servem para 
mostrar o respeito da sociedade para com o servidor público. 

C. (   ) a autora, em seus vinte e sete anos de carreira pública, revela que a maioria dos servidores 
públicos são tais quais os descritos pela crônica e pela marchinha de carnaval citadas. 

D. (   ) o preconceito que ainda existe em relação ao servidor público é devido ao processo de 
formação de uma caricatura pela mídia, durante as últimas décadas. 

E. (   ) a autora mostra-se pessimista em relação ao caráter de “novos” servidores públicos, que ao 
conviverem com os “velhos”, podem acabar cedendo ao assédio e ao poder. 

 
10) Considere as proposições abaixo. 
 
I. O tema central do texto é mostrar como a imagem do servidor público tem mudado ao longo dos 

anos. 
II. A autora do texto não se posiciona criticamente a respeito da imagem que a mídia tem do servidor 

público. 
III. A autora defende o fim do preconceito contra os servidores públicos. 
 

De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) todas as proposições estão corretas. 
B. (   ) somente a proposição II está correta. 
C. (   ) somente a proposição III está correta. 
D. (   ) somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) somente as proposições II e III estão corretas. 
 
11) De acordo com o texto 2 e com as regras de pontuação, indique se as frases abaixo são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) As aspas utilizadas em o estereotipado “esperto” (linha 07), “O Trem de Subúrbios” (linha 09) e 

funcionária pública “padrão” (linha 35) têm a mesma função. 
(   ) As vírgulas utilizadas em que transformou sua imagem no estereótipo do cidadão que trabalha 

pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é invariavelmente malandro e corrupto. (linhas 40 – 
42) têm como função separar uma sequência de orações que compartilham o mesmo sujeito. 

(   ) Os parênteses utilizados em mas sim por meio das relações pessoais (amizade, família ou sexo) 
(linhas 23 – 24) poderiam ser substituídos por travessões, já que estão relacionados a uma 
explicação do que a autora quer dizer por relações pessoais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) F – F – V 
B. (   ) V – F – F 
C. (   ) V – V – V 
D. (   ) F – V – F 
E. (   ) F – V – V 
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12) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto 2. 
 
A. (   ) O sujeito da oração O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o 

senso comum da população brasileira. (linhas 02 – 03) é somente Lineu. 
B. (   ) Em um burocrata que não respeita os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que 

possui em repartições públicas para "se dar bem" (linhas 18 – 20), que se refere, 
respectivamente, a burocrata e trabalhadores. 

C. (   ) A elipse do sujeito em É apenas um "burocrata", que beira a imbecilidade (linhas 22 – 23) 
não causa prejuízo à coesão do texto. 

D. (   ) No período Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da 
mídia, de um processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua 
imagem no estereótipo do cidadão que trabalha pouco (linhas 39 – 41), que se refere a 
caricatura. 

E. (   ) Em o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. (linhas 51 – 52), os pronomes sua e ela possuem o mesmo 
referente. 

 
13) Considere as proposições abaixo. 
 

I. O sufixo –mente utilizado em palavras como diariamente e imponentemente une-se ao 
radical para transformar um advérbio em adjetivo. 

II. O sufixo –inho utilizado na palavra homenzinho, embora tenha função de criar um 
diminutivo, no texto é utilizado para criar um efeito de ironia. 

III. Os prefixos –an e –in, utilizados em palavras como analfabeto e invariavelmente, 
significam negação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as proposições II e III estão corretas. 
B. (   ) Somente a proposição III está correta. 
C. (   ) Todas as proposições estão corretas. 
D. (   ) Somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) Somente as proposições I e III estão corretas. 
 
14) Assinale a alternativa na qual a palavra da direita substitui a da esquerda, no texto 2, sem 

prejuízo do sentido.  
 

A. (   )  Propinas (linha 3)  Favores  

B. (   )  Mídia (linha 1) Meios de comunicação 

C. (   )  Notável (linha 27) Desprezível 

D. (   )  Trabalhador (linha 38) Assalariado 

E. (   )  Tarefa (linha 51) Dever de casa 

 
15) Assinale a alternativa em que há a presença de um período composto, formado por uma 

oração principal e uma oração subordinada. 
 
A. (   ) Os servidores cumprem sua carga horária e trabalham seriamente. 
B. (   ) Talvez o maior ícone da mídia seja hoje A Grande Família. 
C. (   ) Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. 
D. (   ) Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. 
E. (   ) O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 

quase um analfabeto. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Leia o caso clínico abaixo com atenção. 
      Uma paciente com Diabetes Mellitus-1 desde os 14 anos e que manteve sempre mau controle 

do seu diabetes e a última HbA1C de um mês atrás era de 9,1%, vem ao ambulatório em sua 
19ª (décima nona) semana de gestação. Está em uso de insulina NPH antes do café da 
manhã e antes de dormir, e insulina ultrarrápida antes do café e jantar. A paciente 
desconhece os efeitos do diabetes na gravidez, mas ela e o marido desejam muito o bebê. 
Também desconhece retinopatia, nefropatia ou neuropatia. Ela pesa 90,5 kg e sua pressão 
arterial é de 110 x 78 mmHg. Altura de fundo uterino é compatível com 17 semanas de 
gestação e não há edema periférico.  

      Resultados laboratoriais:  
      HbA1C = 8,4% 
      Hb = 13.3 g/dL  
      Microalbuminúria / creatinina = 35 ug/mg (amostra isolada)  
      Urina = glicose negativa / proteína = negativa  
 

      Com base no caso acima, é CORRETO afirmar que como resultado de seus esforços para 
controle agressivo da glicemia neste momento, a paciente poderá estar em risco para:  

 

A. (   ) aumento de ganho de peso com desenvolvimento de hipertensão. 
B. (   ) piora da retinopatia diabética. 
C. (   ) desenvolvimento de doença renal diabética. 
D. (   ) desenvolvimento de insuficiência placentária. 
E. (   ) desenvolvimento de neuropatia autonômica. 
 
17) Leia o caso clínico abaixo com atenção. 
      Uma mulher de 53 anos de idade recebeu alta hospitalar de internação no HU – UFSC por 

pancreatite. Ela raramente usa álcool, não tem cálculos biliares e nunca teve episódios 
prévios de pancreatite. Ela havia começado estrógenos conjugados nos últimos 6 meses para 
tratamento de sintomas climatéricos. É obesa, hipertensa e traz HbA1C de 6,3%. Não usa 
antidiabéticos orais, mas refere usar um bloqueador alfa-adrenérgico para hipertensão arterial 
moderada. Não fumante, mas tem estilo de vida sedentário. Não há história familiar de 
hiperlipidemia ou doença coronariana prematura.  

 

      Exame físico: IMC = 34,6 kg/m2 
      Laboratório na alta hospitalar:  
      HDL= 23 mg/dL 
      Colesterol total = 295 mg/dL  
      Triglicerídios = 978 mg/dL 
      Glicemia jejum = 132 mg/dL 
 

      Com base no caso explanado acima, assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à 
pergunta abaixo. 

      Ela foi liberada com uma dieta restrita em lipídios e calorias e metformina, 500 mg/dia. Qual 
conduta você adicionaria? 

 

A. (   ) Gemfibrozil. 
B. (   ) Insulina. 
C. (   ) Suspender o uso do estrógeno.  
D. (   ) Suspender uso do alfabloqueador. 
E. (   ) Colestiramina. 
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18) Leia com atenção o caso clínico abaixo. 
      Uma adolescente de 16 anos vem encaminhada da Pediatria por amenorreia primária. 

Características puberais começaram com a telarca aos 11 anos, com aparecimento de pelos 
pubianos e axilares no ano que se seguiu. Não há história familiar de problemas de 
desenvolvimento. Exame físico:  

 

Altura =1,62m  Peso = 81 kg 
IMC = 30,9 kg/m2 Envergadura (braços) = 1,65 m 
PA = 102x60 FC = 88 
Mamas = Tanner Estágio 3 Pelos pubianos = Tanner Estágio 4 
Pequenos e grandes lábios = normais Clitóris = 7 mm 
Uretra ao exame clínico = normal Vagina em fundo cego= 1-1,5 cm 
Ultrassonografia pélvica = Não há evidência de útero. Massa sólida à esquerda com 1,3 x 4,0 x 
1,2 cm e massa sólida à direita com 1,4 x 4,1 x 1,0 cm. Rins normais. 

 
      Com base no caso clínico demonstrado acima, assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o teste ou o conjunto de testes que estabelecerá o diagnóstico. 
 
A. (   ) LH, FSH e níveis de testosterona. 
B. (   ) Ressonância magnética da pelve.  
C. (   ) Análise de cariótipo. 
D. (   ) Teste de estímulo com ACTH.  
E. (   ) SDHEA sérico e níveis de 17-hidroxiprogesterona. 
 
19. Sobre os principais transportadores de glicose (Glucose Transporters – GLUT), é CORRETO 

afirmar que: 
 
A. (   ) o GLUT 2 é expresso nos neurônios e tem como função permitir que a glicose atravesse a 

barreira hematoencefálica.  
B. (   ) o GLUT 3 é expresso nas células beta do pâncreas, fígado, intestino e rins e assegura que 

a captação de glicose (pela célula beta e hepatócito) só ocorra  quando os níveis de 
glicose estiverem elevados. 

C. (   ) o GLUT 1 está no músculo estriado e tecido adiposo e é o principal transportador 
responsivo à insulina.  

D. (   ) o GLUT 5 é expresso principalmente no espermatozoide e intestino delgado e tem como 
função principal transportar frutose. 

E. (   ) o GLUT 4 é onipresente, com níveis muito elevados nos eritrócitos e nas células 
endoteliais que revestem os vasos sanguíneos do cérebro e tem como função captar a 
glicose pelo músculo esquelético e gordura em condições basais. 

 
20) Sobre Diabetes Mellitus, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) a insulina glulisina não apresenta zinco em sua composição.  
B. (   ) a história familiar é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento de diabetes 

mellitus-2. 
C. (   ) no estudo Diabetes Prevention Program (DPP), modificações do estilo de vida e uso de 

metformina reduziram o risco cumulativo de diabetes mellitus em 31% e 58%, 
respectivamente. 

D. (   ) estudos demonstraram que dentre as mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos, 
95% apresentam intolerância à glicose ou diabetes mellitus-2. 

E. (   ) a ativação de células natural killer está envolvida na associação entre obesidade e 
diabetes mellitus-2. 
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21) Dos tipos específicos de Diabetes Mellitus, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) os pacientes com MODY  (Maturity Onset Diabetes of the Young) tipo 3 iniciam o quadro 

subitamente com cetoacidose e não respondem bem à sulfonilureia. 
B. (   ) o MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)  tipo 1 é o mais frequentemente 

encontrado dentre os pacientes com diabete do tipo MODY. 
C. (   ) o MODY (Maturity onset Diabetes of the Young) é um tipo de diabete monogênico, sendo 

que o tipo MODY 3 se dá por defeito no gene HNF 1 alfa.  
D. (   ) dos pacientes afetados pelo defeito no gene da glicoquinase (MODY 2) (Maturity Onset 

Diabetes of the Young), todos desenvolverão diabete em alguma fase da vida. 
E. (   ) o diabete mitocondrial possui o fenótipo de diabetes mellitus tipo-2, não ocorrendo 

pacientes com diabetes mellitus tipo-1. 
 
22) Sobre a prescrição de dieta e exercício físico no Diabetes Mellitus, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) o método de contagem de carboidratos não deve ser utilizado pelo diabético do tipo 2.  
B. (   ) recomenda-se restrição proteica para todos os diabéticos, padronizada em  

0,6 g/kg/dia de proteína. 
C. (   ) as necessidades nutricionais de gestantes diabéticas são menores que as de não 

diabéticas e devem garantir a normoglicemia. 
D. (   ) o sal de cozinha deve ser limitado a 10 g por dia.  
E. (   ) a realização de Teste de Esforço está indicada em pacientes com diabetes na presença de 

sedentarismo quando este está associado a alguns fatores de risco como: neuropatia 
autonômica, retinopatia proliferativa e pré-proliferativa e tabagismo. 

 
23) Sobre ginecomastia, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) a ginecomastia puberal usualmente não regride. 
B. (   ) o uso de anfetaminas pode causar ginecomastia. 
C. (   ) a ginecomastia de qualquer causa, mesmo quando atinge o estado histológico de fibrose, 

pode regredir. 
D. (   ) na adolescência, a ginecomastia é rara, sendo a idade média de início em torno de 20 

anos. 
E. (   ) a ginecomastia é rara na síndrome de Klinefelter e quando ocorre é unilateral. 
 
24) Com relação à adiponectina, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) é produzida principalmente pelo tecido adiposo branco visceral. 
B. (   ) sua isoforma hexamérica é a que mais reduz a resistência à insulina. 
C. (   ) não apresenta relação com a intensidade da resistência à insulina. 
D. (   ) a sua isoforma de alto peso molecular é a que tem maior ação em aumentar a 

sensibilidade à insulina. 
E. (   ) a transcrição de seu gene é inibida pela ativação do PPARγ (receptor gama ativado pelo 

proliferador de peroxissomo). 
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25) Assinale o que for CORRETO. 
 
A. (   ) A acetilação da grelina não é necessária para a sua atividade biológica, no que se refere à 

liberação de hormônio do crescimento. 
B. (   ) A grelina é o único hormônio anorexígeno circulante relacionado ao balanço energético no 

homem. 
C. (   ) A atividade da grelina é mediada exclusivamente pelo aumento dos níveis de hormônio do 

crescimento. 
D. (   ) Apesar da consideração atual de que o tecido adiposo é um órgão endócrino, nenhum 

medicamento relacionado às adipocinas é utilizado, até o momento, na prática clínica. 
E. (   ) A pioglitazona é capaz de elevar os níveis séricos de adiponectina de forma aguda e dose-

dependente. 
 
26) Com relação aos incidentalomas adrenais, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) em mais de 50% dos casos dos feocromocitomas incidentais os pacientes são 

normotensos. 
B. (   ) na avaliação, por meio da tomografia computadorizada sem contraste, um coeficiente de 

atenuação (unidades Hounsfield) menor que dez é indicativo de malignidade. 
C. (   ) na ausência de estigmas para a Síndrome de Cushing, a avaliação laboratorial para esta 

doença não deve ser realizada. 
D. (   ) nos feocromocitomas, os betabloqueadores devem ser a primeira escolha como anti-

hipertensivos, para reduzir a taquicardia e as arritmias. 
E. (   ) na presença de níveis normais de potássio, a investigação laboratorial para 

hiperaldosteronismo não deve ser realizada.  
 
27) Identifique o que for CORRETO sobre acromegalia. 
 
A. (   ) A extensão infrasselar do tumor habitualmente leva a comprometimento visual, o que torna 

necessária a realização de campimetria nestes casos. 
B. (   ) Em um paciente em tratamento com pegvisomant, um valor de hormônio do crescimento 

aleatório maior que 1mcg/L é indicativo de doença em atividade. 
C. (   ) Não existem evidências definitivas de que o tratamento pré-cirúrgico com análogos da 

somatostatina melhore o resultado cirúrgico. 
D. (   ) Em pacientes recebendo agonistas dopaminérgicos ou análogos da somatostatina, o teste 

de supressão com glicose é necessário para demonstrar o controle da doença. 
E. (   ) Mais de 80% dos casos decorrem de microadenomas secretores de hormônio do 

crescimento. 
 
28) Assinale o que for CORRETO sobre o diagnóstico da Síndrome de Cushing. 
 

A. (   ) Na grávida, o risco de exames falso-negativos para a Síndrome de Cushing está 
aumentado quando se aplica o teste de supressão com dexametasona. 

B. (   ) A carbamazepina aumenta os níveis do cortisol livre urinário, e, neste caso, outro teste, 
como a dosagem à meia noite do cortisol salivar ou sérico, deve ser realizado. 

C. (   ) O melhor teste na Síndrome de Cushing cíclica é o teste pós-supressão com 
dexametasona. 

D. (   ) No incidentaloma adrenal o melhor teste para excluir a Síndrome de Cushing é o cortisol 
livre urinário. 

E. (   ) A carbamazepina lentifica o metabolismo da dexametasona por indução enzimática. 
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29) Com relação aos hipolipemiantes, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (   ) os ensaios clínicos com estatinas e fibratos demonstraram a mesma força de evidência na 
redução dos eventos cardiovasculares. 

B. (   ) o ácido nicotínico deve ser usado com cautela em razão do risco de hipoglicemia. 
C. (   ) as resinas sequestrantes de ácidos biliares diminuem a produção de VLDL (lipoproteína de 

muito baixa densidade). 
D. (   ) a utilização de lovastatina está contraindicada nos pacientes em uso de inibidores da  

protease para o vírus da SIDA (síndrome da imunodeficiência adquirida) e da hepatite C. 
E. (   ) a sinvastatina é a melhor opção para o tratamento de pacientes dislipidêmicos em uso de 

inibidores da protease para o vírus da SIDA. 
 
30) Sobre a hiperprolactinemia, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (   ) em pacientes gestantes com prolactinoma, a dosagem sérica da prolactina não é 
recomendada. 

B. (   ) as formas de alto peso molecular da prolactina têm maior bioatividade, porém são 
encontradas em menores níveis na circulação. 

C. (   ) apesar de não existirem ensaios clínicos específicos que tenham comparado os efeitos da 
cabergolina aos da bromocriptina em reduzir o tamanho do prolactinoma, os resultados de 
vários trabalhos mostram resultados similares, apesar de a cabergolina ser mais bem 
tolerada. 

D. (   ) em caso de gestação, mulheres em uso de bromocriptina devem ser orientadas a 
descontinuar a medicação, já que a droga atravessa a barreira placentária e foi, por várias 
vezes, associada a malformações fetais. 

E. (   ) o efeito gancho na dosagem da prolactina deve ser suspeitado na presença de 
microadenomas hipofisários e sintomas clínicos leves de hiperprolactinemia. 

 
31) Assinale a alternativa CORRETA sobre neoplasia endócrina múltipla. 
 

A. (   ) O complexo de Carney pode se apresentar de forma familiar (autossômica recessiva) ou 
esporádica, e apresenta entre suas manifestações os mixomas cardíacos, lentiginose 
cutânea, bem como tumores adrenais e gonadais. 

B. (   ) Em aproximadamente 40% dos casos, a neoplasia endócrina múltipla tipo 1 pode ocorrer 
de forma não familiar. 

C. (   ) Nos pacientes e famílias com neoplasia endócrina múltipla tipo 2 B, a mutação no códon 
918 (exon 16) ocorre em 95% dos casos. 

D. (   ) Apesar do carcinoma medular de tireoide ocorrer nas neoplasias endócrinas múltiplas tipo 
2 A e B, no primeiro tipo este carcinoma se apresenta de forma mais precoce e agressiva. 

E. (   ) Nas famílias com neoplasia endócrina múltipla tipo 2 as mutações nos códons 634 e 918 
conferem risco pequeno para o aparecimento de feocromocitoma. 

 
32) Assinale a alternativa que associa CORRETAMENTE a síndrome de sensibilidade reduzida ao 

hormônio tireoidiano às suas respectivas anormalidades dos exames tireoidianos, e à clínica. 
 

A. (   ) Defeito no transportador celular do hormônio tireoidiano: T4 livre e T3 livre baixos com TSH 
e T3 reverso elevados; paciente feminino com severo retardo psicomotor. 

B. (   ) Defeito no metabolismo do hormônio tireoidiano: T4 livre, T3 livre, T3 reverso e TSH 
aumentados; bócio e taquicardia. 

C. (   ) Defeito no transportador celular do hormônio tireoidiano: T4 livre alto e T3 livre baixo com 
TSH e T3 reverso elevados; paciente masculino com severo retardo psicomotor. 

D. (   ) Resistência ao hormônio tireoidiano: T4 livre, T3 livre e T3 reverso elevados com TSH 
normal a elevado; paciente com bócio, taquicardia e déficit de atenção. 

E. (   ) Resistência ao hormônio tireoidiano: T4 livre baixo, T3 livre e T3 reverso elevados com 
TSH normal a elevado; paciente com retardo no crescimento. 

 



UFSC 2012 – MÉDICO/ÁREA - ENDOCRINOLOGIA Página 13 
 

33) Recentes recomendações para prevenção e tratamento em casos de deficiência de vitamina D 
foram realizadas. Com relação ao assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A. (   ) Pacientes adultos obesos necessitam ao menos 2 a 3 vezes menos vitamina D. 
B. (   ) Não há indicação para o uso de doses elevadas de suplementação de vitamina D na 

prevenção de doença cardiovascular. 
C. (   ) O uso de medicações anticonvulsivantes impõe a suplementação de 1,25 (OH)2D pelo 

aumento da ativação do receptor esteroide com resultante destruição de 25(OH)D. 
D. (   ) Nos casos associados com hiperparatireoidismo primário, recomenda-se a correção 

cirúrgica do hiperparatireoidismo para posterior avaliação da suplementação de vitamina D. 
E. (   ) Não há lugar para suplementação de vitamina D nas doenças granulomatosas e alguns 

linfomas pelo risco de macrófagos ativados produzirem grandes quantidades de 1,25 
(OH)2D. 

 
34) Assinale a alternativa CORRETA sobre doenças da tireoide e gestação. 
 

A. (   ) Tapazol poderá ser usado no segundo e terceiro trimestres de gestação em grávidas com 
doença de Graves. 

B. (   ) No hipotireoidismo primário materno, a meta no primeiro trimestre de gestação é manter o 
nível sérico de T4 livre ou total no 1/3 superior do normal para não grávidas. 

C. (   ) Mulheres submetidas à tireoidectomia total ou radioiodo para terapia da doença de Graves 
previamente à gestação encontram-se protegidas contra o desenvolvimento de 
tireotoxicose fetal. 

D. (   ) Na doença de Graves e gravidez, os ajustes da dose dos antitireoidianos deverão ser 
efetuados de acordo com as concentrações da tireotrofina sérica. 

E. (   ) Testes de função tireoidiana não devem ser solicitados nas pacientes com hiperemese 
gravídica.   

 
35) Dentre os distúrbios clínicos endocrinometabólicos associados com hiperlipidemias 

secundárias, assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) No hipotireoidismo predomina o padrão V de lipoproteínas, com diminuição da depuração 
de VLDL. 

B. (   ) Na lipodistrofia ocorre aumento da produção de LDL e diminuição do VLDL. 
C. (   ) Na estrogenioterapia oral encontramos diminuição da depuração de VLDL e conversão em 

LDL, com padrão de lipoproteínas IIa e III. 
D. (   ) Na corticoterapia crônica ocorre aumento da produção de VLDL e HDL com diminuição de 

LDL. 
E. (   ) No hipopituitarismo encontramos aumento tanto de VLDL quanto de LDL.  
 
36) Nas emergências tireoidianas, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) No coma mixedematoso, a reposição hídrica é uma medida secundária a ser tomada logo 

após a reposição de T3 em altas doses por sonda nasogástrica em decorrência do 
aumento da resistência vascular periférica ocasionado pelo aumento de T3 sérico. 

B. (   ) Na hipertermia pela crise tireotóxica está indicado o uso de ácido acetilsalicílico. 
C. (   ) O uso de glicocorticoide endovenoso está indicado tanto no coma mixedematoso quanto 

na crise tireotóxica. 
D. (   ) Na crise tireotóxica severa, o uso de ácido iopanoico está indicado como primeira medida a 

ser tomada, pois, ao contrário do iodo inorgânico oral, não é sujeito aos fenômenos de 
escape. 

E. (   ) A hipernatremia é o principal distúrbio hidroeletrolítico do coma mixedematoso, sendo 
indicada vigorosa reposição hídrica com solução salina isotônica. 
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37) Paciente masculino de 43 anos, portador de fratura patológica em membro superior direito. 
Nega história pessoal e familiar de litíase renal ou de outras patologias. Em exames 
laboratoriais  apresenta cálcio sérico total: 12 mg/dL (N: 8,5 a 10,5), cálcio ionizado sérico: 6,2 
mg/dL (4-5,4), fosfato sérico: 2,3 mg/dL (N: 2,8-4,1), calciúria de 24h: > 400 mg (N: 100-300) e 
rotina de saúde normal.  

      Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Este paciente apresenta hiperparatireoidismo secundário à deficiência de vitamina D, 

confirmado pelo achado laboratorial de baixos níveis séricos de 1,25(OH)2D. 
B. (   ) Trata-se de hipercalcemia da malignidade, a qual será confirmada pelo achado de altos 

níveis séricos de PTH intacto e exames de imagem. 
C. (   ) Trata-se de hipercalcemia hipercalciúrica idiopática, sendo o tratamento realizado com 

reposição de vitamina D e fosfato orais. 
D. (   ) No achado de PTH intacto elevado impõe diagnóstico de hiperparatireoidismo primário, 

devendo-se prosseguir a investigação com métodos de imagem como a cintilografia de 
paratireoides. 

E. (   ) Este paciente apresenta hiperparatireoidismo terciário, devendo suplementar cálcio e 
fósforo na sua dieta.   

 
38) Segundo recentes estudos e recomendações sobre nódulos e câncer de tireoide, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Recomenda-se punção aspirativa com agulha fina para todos os nódulos com aspecto em 

esponja à ultrassonografia, independentemente de seu tamanho. 
B. (   ) Paciente com nódulo tireoidiano com citopatologia revelando atipia ou lesão folicular de 

significado indeterminado tem risco elevado de malignidade, devendo-se encaminhá-lo 
para tireoidectomia total. 

C. (   ) Ablação pós-cirúrgica com iodo radioativo é recomendada para todos os casos de 
carcinoma papilífero multifocal. 

D. (   ) Todos os indivíduos com história familiar de MEN 2, hiperplasia secundária de células C e 
carcinoma medular de tireoide esporádico devem ser submetidos à pesquisa de mutações 
do RET, após cinco anos de idade.    

E. (   ) Recomenda-se solicitar a medida da tireoglobulina estimulada, após um ano da terapia 
ablativa pós-tireoidectomia total, em paciente com carcinoma papilífero de baixo risco, com 
controle ultrassonográfico cervical negativo e tireoglobulina sérica indetectável sob terapia 
supressiva em um ano.  

 
 
39) Sobre Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Em todos os consensos, a SOP é considerada um diagnóstico de exclusão. 
B. (   ) A morfologia ovariana policística à ultrassonografia é apontada como um dos critérios 

isolados para o diagnóstico da SOP por todos os consensos. 
C. (   ) Obesidade central e relação FSH/LH maior que 3 fazem parte dos critérios diagnósticos 

nos consensos mais recentes. 
D. (   ) Na variante ovulatória desta Síndrome (SOP ovulatória), o diagnóstico resulta do achado 

de anormalidades androgênicas e distúrbios metabólicos mais intensos. 
E. (   ) Os critérios diagnósticos desta Síndrome são mais facilmente aplicáveis nas adolescentes 

do que em mulheres adultas.  
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40) Quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento da Osteoporose, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) a duração máxima de tratamento com teriparatida é de dois anos.  
B. (   ) mulheres na pós-menopausa que descontinuam a terapia estrogênica não necessitam 

realizar densitometria óssea. 
C. (   ) a melhor escolha de formulação de cálcio para pacientes osteoporóticos portadores de 

hipocloridria e/ou nefrolitíase é o carbonato de cálcio. 
D. (   ) raloxifeno diminui fraturas não vertebrais e o risco de acidente vascular cerebral fatal. 
E. (   ) os critérios diagnósticos de Osteoporose pela densitometria óssea segundo a OMS 

(Organização Mundial de Saúde) se aplicam igualmente a todas as idades e 
indiferentemente ao sexo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 

 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
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