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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 26 de outubro 
de 2020, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 27 e 28 de outubro de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 
O fragmento do texto de José Saramago 
“Levantado do chão” servirá como base para 
responder as questões de 01 a 03: 
 
[...] Hoje não é domingo, mas com esta chuva, os 
campos alagados, ninguém pode ir trabalhar. João 
Mau-Tempo vai ter toda a família ao pé de si, não 
são muitos, não se pode contar com aqueles que 
estão longe e não podem vir, sua irmã Maria da 
Conceição, que ainda serve em Lisboa, sempre os 
mesmos patrões, há fidelidades assim, entreguem-
lhe ouro em pó e encontrá-lo-ão todo e talvez 
acrescentado, e seu irmão Anselmo, desde que foi 
viver para o norte nunca mais deu notícias, quem 
sabe se já morreu, se foi à frente, como Domingos 
num ano qualquer destes, quem se lembra, alguém 
deu por isso. Certas vidas são mais apagadas do 
que outras, mas é só porque temos tanta coisa em 
que pensar, acabamos por não reparar nelas, e lá 
vem o dia em que nos arrependemos. Fiz mal, 
devia ter dado mais atenção, pois é, pensasses isso 
mais cedo, enfim, são pequenos remorsos que vêm 
e logo esquecem, é o que nos vale. 
[...] Estará também Antônio Mau-Tempo, meu filho, 
que agora se levantou e veio descalço. Como se 
sente meu pai, e eu, que sei que é hoje o dia da 
minha morte, respondo. Estou bem, quem sabe se 
acreditará, tem os cotovelos assentes na barra da 
cama, aos pés, olha para mim, afinal não acreditou, 
ninguém convence ninguém se não estiver 
convencido, quem viu este rapaz, vê-lo agora, ainda 
está longe dos cinquenta anos e apesar disso, a 
França deu cabo dele, tudo dá cabo de nós, esta 
dor, apontada, ou talvez não seja apontada, é um 
doer que está por baixo dela, nem eu sei explicar.  
[...] João Mau-Tempo finca os cotovelos no 
enxergão, arrasta o corpo para cima, ajudam-no, só 
ele sabe que doutra maneira não se moveriam as 
pernas, tem a certeza de que recostado se sentirá 
melhor, aliviará o aperto que subitamente lhe 
chegou ao peito, não é que se tenha assustada, 
sabe que nada acontecerá enquanto a neta não 
chegar e talvez um dos que ali estão se lembre de 
sair, ir ver se o céu escampando, o quarto tão 
abafado. Abram aquela porta é a que dá para o 
quintal, ainda chove, só nos romances o céu se 
abre em ocasiões assim, é uma luz branca que 
entra, e de repente João Mau-Tempo deixa de vê-
la, nem ele soube como aquilo foi.  

 
SARAMAGO, José. Levantado do chão. São 

Paulo: Difel, 1982. 
 
01) Sobre o texto: 
 
1. O diálogo acontece sem marcas de 

pontuação características de um texto 
(travessão, dois-pontos, ...) o que confere à 
obra um tom melancólico. 

2. O foco narrativo ora prevalece a voz do 
narrador ora a voz do protagonista. 

3. O excerto relata o momento de seu exício, o 
que se confirma no terceiro parágrafo. 

4. É possível inferir que João Mau-Tempo era 
um homem abastoso. 

 
a) Estão corretas somente as assertivas 2 e 3. 
b) Estão corretas somente as assertivas 3 e 4. 
c) Estão corretas somente as assertivas 1, 3 e 4. 
d) Estão corretas somente as assertivas 2, 3 e 4. 
e) Estão corretas somente as assertivas 1 e 4. 
 
02) O excerto a seguir fala sobre o anonimato 
dos personagens: “Certas vidas são mais 
apagadas do que outras, mas é só porque 
temos tanta coisa em que pensar, acabamos por 
não reparar nelas, e lá vem o dia em que nos 
arrependemos. Fiz mal, devia ter dado mais 
atenção, pois é, pensasses isso mais cedo, 
enfim, são pequenos remorsos que vêm e logo 
esquecem, é o que nos vale.” O fragmento pode 
ser considerado: 
 
a) reflexivo, pois retrata uma realidade ficcional. 
b) irônico, pois comenta sobre nossa alienação em 

relação às vidas “mais apagadas do que outras”. 
c) crítico, pois retrata uma sociedade subalterna e 

sem vida. 
d) contraditório, pois põe em dúvida as ações que 

as pessoas fizeram durante sua passagem pela 
terra. 

e) fugaz, pois retrata fatos efêmeros da vida 
comum. 

 
03) “...ir ver se o céu escampando, ...” A 
expressão do fragmento significa que: 
 
a) o céu está ficando nebuloso/nuvioso. 
b) o céu está ficando cinzento/seco. 
c) o céu está ficando enxovalhado/emporcalhado. 
d) o céu está ficando nublado/escuro. 
e) o céu está ficando limpo/sereno. 
 
04) Em qual das alternativas abaixo foi 
empregado incorretamente o HÍFEN, ou seja, 
está em desacordo com a norma culta padrão 
da língua: 
 
a) pós-guerra  
b) semi-círculo   
c) anti-higiênico 
d) contra-ataque 
e) ex-noivo  
 
05) Há erro de grafia em todas as sentenças, 
exceto em: 
 
a) A menina pintou a sombrancelha. 
b) A obra foi entitulada como: “Minha vida”. 
c) Reinvindicaram muitas mudanças ao patrão. 
d) Esteje sempre atento as transformações. 
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e) Ele sempre se sentia um empecilho para os 
outros. 

 
06) O beija-flor acariciou a pequena flor. A figura 
de linguagem presente na frase anterior 
denomina-se: 
 
a) personificação 
b) onomatopeia 
c) antítese 
d) paradoxo 
e) hipérbole 
 
07) Qual das assertivas abaixo emprega uma 
conjunção que indica relação de conclusão: 
 
a) Ela queria sair, mas não tinha dinheiro. 
b) Ela estava cansada porque trabalhou muito. 
c) Conversei com minha mãe e ela não quis 

passear. 
d) Apoie seus colegas, ou procure outra sala. 
e) A vegetação secou, logo o perigo de queimadas 

é preocupante. 
 
08) A sentença que apresenta erro em relação à 
concordância nominal é: 
 
a) A menina ficou meio estranha depois da queda. 
b) O ônibus partiu ao meio-dia e meio. 
c) Não é permitido hospedagem de animais. 
d) É necessária muita paciência com as crianças. 
e) Bastantes vezes já lhe falei sobre isso. 
 
09) Dadas as frases: 
 
1. Mário saiu de casa às pressas, pois estava 

atrasado. 
2. À medida que a chuva aumentava, o povo se 

desesperava. 
3. Sentou-se à sombra da árvore para lanchar. 
4. Marina ficou à espera de uma carona na beira 

da estrada. 
 
O sinal indicativo de crase é obrigatório: 
 
a) somente 1, 3 e 4. 
b) somente 2, 3 e 4. 
c) somente em 1, 2 e 3. 
d) somente em 2 e 3. 
e) em todas as alternativas. 
 
10) Considere os pronomes oblíquos 
destacados nas frases e marque a alternativa 
que não está de acordo com a variedade 
padrão: 
 
a) Jamais me passou pela cabeça querer namorar 

contigo. 
b) A novidade se espalhou: o padre irá casar. 
c) Então está certo; te encontro assim que sair do 

trabalho. 
d) Discute-se sobre os candidatos à presidência. 

e) Emprestar-lhe-ia a roupa, caso ela precisasse. 
 

Matemática 
 
11) O produto das raízes (zeros) da equação de 

segundo grau 
��

�
− ��� + �

	
= � , é igual a? 

 
a) -3,5 
b) 2,5 
c) 0,3 
d) -5,5 
e) 2,8 
 
12) O valor de (x) que satisfaz a equação 

exponencial ��, ������� = ��
�

  é igual a? 

 
a) -8 
b) 0,7 
c) -1,5 
d) 0,4 
e) -7,5 
 
13) Um certo triângulo retângulo possui sua 
hipotenusa valendo 15cm e um de seus catetos 
valendo 12cm, então qual é a área desse 
triângulo em cm2? 
 
a) 98 
b) 17 
c) 94 
d) 38 
e) 54 
 

14) O valor de �����,�� − ����
���

�
 é igual a? 

 
a) -36 
b) 49 
c) -25 
d) 16 
e) 33 
 
15) Um cilindro possui diâmetro da base de 
8cm. Sendo que a altura desse cilindro é o triplo 
de seu raio da base, então o volume desse 
cilindro em cm3 é de: (adote π=3). 
 
a) 904 
b) 264 
c) 576 
d) 296 
e) 896 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Conhecimentos Gerais 
 
16) O relevo de Santa Catarina apresenta 
características e estruturas bastante complexas 
devido aos aspectos geológicos (rochas) e 
geomorfológicos (formas de relevo) 
diversificados. Em consequência, seu relevo 
agrega diferentes tipos de rochas, solos e 
altitudes. Desta forma o ponto culminante de 
Santa Catarina é: 
 
a) Morro da Boa Vista 
b) Morro da Igreja 
c) Morro da Bela Vista do Guizoni 
d) Morro Preto 
e) Morro do Convento dos Padres 
 
17) No início da década de 1970, o Brasil viveu o 
período mais duro e violento da ditadura militar. 
Que governo se destacou por ter sido o mais 
repressivo: 
 
a) Arthur da Costa e Silva 
b) Médici 
c) Castello Branco 
d) Ernesto Geisel 
e) João Baptista Figueiredo 
 
18) Com a morte de Tancredo Neves, José 
Sarney assumiu a presidência do Brasil em 
1985. Sem grande apoio popular, o presidente 
iniciou o período conhecido como: 
 
a) Constituição Cidadã 
b) República das Alagoas 
c) Nova República 
d) Aliança Democrática 
e) Brasil Democrático 
 
19) Devido à posição geográfica e à sua grande 
extensão territorial no sentido leste-oeste, o 
Brasil estende-se por quantos fusos horários 
distintos: 
 
a) Três 
b) Cinco 
c) Dois 
d) Quatro 
e) Seis 
 
20) O Brasil está localizado na América do Sul, 
são 12 países que compõem essa porção do 
continente americano. Desses países quais não 
fazem fronteira com o território brasileiro: 
 
a) Uruguai e Venezuela 
b) Guiana e Chile 
c) Colômbia e Equador 
d) Bolívia e Venezuela 
e) Chile e Equador 
 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) A hipertensão arterial sistêmica é uma 
importante causa de morbidade e mortalidade 
no mundo. Com relação a hipertensão arterial 
sistêmica, assinale a alterativa FALSA: 
 
a) Obesidade e ganho de peso são fatores de risco 

independentes para o desenvolvimento de 
hipertensão.  

b) Pode estar relacionada a dietas com elevados 
níveis de cloreto de sódio e potássio.  

c) Doença cardíaca é a causa mais comum de 
morte nesses pacientes. 

d) Na cardiopatia relacionada com a hipertensão, a 
disfunção diastólica pode ser uma consequência 
inicial. 

e) O rim pode ser alvo ou causa da hipertensão. 
Valores de proteinúria de mais de 1000mg/dia 
associados a um sedimento urinário ativo são 
indicativos de doença renal primária.  

 

22) Com relação a terapêutica medicamentosa 
da hipertensão arterial sistêmica, podemos 
afirmar que: 
 
a) Os diuréticos tiazídicos podem ser utilizados 

como agentes de primeira linha, isoladamente ou 
combinados com outros fármacos anti-
hipertensivos. Agem inibindo a bomba de Na+/Cl- 
no túbulo contorcido proximal aumentando a 
excreção de sódio. 

b) Os bloqueadores do sistema renina-angiotensina 
são importantes agentes que podem ser 
utilizados no tratamento de paciente com 
hipertensão em monoterapia ou combinados a 
outras classes. Afro-americanos hipertensos 
tendem a ter baixa renina podendo exigir doses 
mais altas de inibidores da enzima de conversão 
da angiotensina e antagonistas da angiotensina 
II.  

c) Os vasodilatadores diretos, como a Hidralazina, 
geralmente, não são considerados agentes de 
primeira linha no tratamento.  

d) As afirmativas acima (a, b e c) estão corretas. 
e) As afirmativas b e c estão corretas. 

 

23) Anemias hipoproliferativas se caracterizam 
por eritrócitos normocíticos e normocrômicos 
associados a uma resposta inadequadamente 
baixa dos reticulócitos. Das alternativas abaixo, 
fazem parte das anemias hipoproliferativas, 
exceto:  
 
a) Anemia por deficiência de ferro em estágio 

inicial. 
b) Anemias hemolíticas. 
c) Anemia por inflamação. 
d) Anemia da doença renal crônica.  
e) Anemia nos estados hipometabólicos. 
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24) Paciente do sexo masculino, 73 anos de 
idade, procura atendimento médico com queixa 
de fadiga e capacidade reduzida para atividades 
físicas, antes habituais. Refere que quadro 
iniciou há aproximadamente 4 meses e teve 
perda de 6kg no mesmo período. Sem queixas 
respiratórias, gastrointestinais ou urinárias. Ao 
exame físico, em bom estado geral, lucido, 
orientado, mucosas hipocoradas. Sem outras 
particularidades ao exame físico. Solicitado 
laboratoriais, com os seguintes resultados: 
hemoglobina 9 g/dL (VR: 13-18 g/dL); 
hematócrito 33% (VR: 40-55%); VCM 79 fL (VR: 
82-98 fL); HCM 24 pg (VR: 26-34 pg); CHCM 29 
g/dL (VR: 31-36 g/dL); RDW 16,2 % (VR: 11,5- 
14,9 %); Leucócitos 6780/mm³ (VR: 4000 - 
11000/mm³); segmentados 44,8%; linfócitos 
45%; plaquetas 224.000/mm³ (VR: 140.000 -
450.000/mm³); Ureia 42 mg/dL (VR: 15-45 
mg/dL); Cr 1,25 mg/dL (VR: 0,3 – 1,3mg/dL); K  
4,3 mEq/L (VR: 3,5 -5,5 mEq/L); Na 135 mEq/L 
(VR: 132 – 146 mEq/L); Ferro sérico 29 µg/dL 
(VR: 50-150 gµ/dL); Ferritina sérica 12 µg/L (VR: 
50-200µg/L); Capacidade total de ligação do 
ferro (TIBC) 400 µg/dL (VR: 300-360 µg/dL).  
 
Com base no caso clínico acima, qual das 
alternativas está CORRETA:  
 
a) O RDW elevado pode sugerir como diagnóstico 

diferencial as talassemias.  
b) Em uma anemia por deficiência de ferro o 

esperado seria um TIBC inferior a 300 µg/dL. 
c) Alimentos como os fitatos e os fosfatos 

aumentam a absorção de ferro em 
aproximadamente 50%.  

d) A principal hipótese diagnóstica deve ser perda 
de sangue gastrointestinal. 

e) Um padrão anormal da hemoglobina na 
eletroforese é esperado.  

 
25) Correlacione as colunas e assinale a 
alternativa mais CORRETA:   
 
(___) Hepatite C crônica  
(___) Hepatite B crônica  
(___) Imunização após vacina  
(___) Imunização após vacina ou infecção no 
passado 
(___) Hepatite B no passado, infecção resolvida  
 
1 – Anti- HCV +; HCV PCR quantitativo: 1200000 
UI/ml; 
2 – HbsAg -; Anti-Hbc Total -; Anti-Hbs +; 
3 – Anti-HVA total +; Anti-HVA IgM -; 
4 – HbsAg -; Anti-Hbc Total +; Anti-Hbs +; 
5 – HbsAg +; Anti-Hbc Total +; Anti-Hbs -; 
 
a) 1 – 3 – 4 – 5 – 2  
b) 1 – 5 – 2 – 3 – 4  
c) 1 – 5 – 3 – 2 – 4  
d) 1 – 4 – 2 – 3 – 5  

e) 1 – 5 – 4 – 3 – 2  
 

26) Paciente do sexo masculino, 53 anos de 
idade, procura atendimento médico devido a 
aumento de volume abdominal, associada a dor 
abdominal difusa há aproximadamente 1 
semana. Ex-etilista em abstinência desde o 
diagnóstico de cirrose há 10 anos. Nega queixas 
evacuatórias, urinárias ou respiratórias. Nega 
febre. Relata que já teve “água na barriga” no 
passado e que foi realizado paracentese com 
drenagem de 8 litros, na ocasião. Desde então, 
iniciou uso de espironolactona 100 mg/dia e 
furosemida 40 mg/dia e não teve mais aumento 
do volume abdominal como na última semana. 
Ao exame físico, em regular estado geral, 
lúcido, orientado, corado, hidratado e ictérico. 
Auscultas cardíaca e pulmonar sem alterações. 
Abdome globoso, com circulação colateral, dor 
moderada e difusa a palpação e presença de 
ascite clínica volumosa. Edema com cacifo em 
membros inferiores, sem empastamento de 
panturrilhas. Apresenta os seguintes exames 
laboratoriais: hemoglobina 13 g/dL (VR: 13-18 
g/dL); hematócrito 39% (VR: 40-55%); VCM 84 fL 
(VR: 82-98 fL); HCM 26 pg (VR: 26-34 pg); CHCM 
30 g/dL (VR: 31-36 g/dL); RDW 12 % (VR: 11,5- 
14,9 %); Leucócitos 8924/mm³ (VR: 4000 - 
11000/mm³); segmentados 44,8%; linfócitos 
45%; plaquetas 99.000/mm³ (VR: 140.000 -
450.000/mm³); Ureia 53 mg/dL (VR: 15-45 
mg/dL); Cr 1,3 mg/dL (VR: 0,3 – 1,3mg/dL); K  4,3 
mEq/L (VR: 3,5 -5,5 mEq/L); Na 128 mEq/L (VR: 
132 – 146 mEq/L); Bilirrubina total: 3,1 mg/dL ( 
VR: 0,3 – 1,2 mg/dL); Bilirrubina direta: 2,2 
mg/dL (< 0,2 mg/dL); Albumina: 2,7 g/dL (VR: 3,5 
– 5,5 g/dL); RNI 1,6. 
 

Com base no caso clínico acima, assinale a 
classificação de Child-Pugh do paciente:  
 
a) Child-Pugh A (5 pontos). 
b) Child-Pugh B (7 pontos). 
c) Child-Pugh B (9 pontos). 
d) Child-Pugh C (11 pontos). 
e) Nenhuma das alternativas anteriores, visto que 

sem dados suficientes para classificação.  
 
27) Ainda com base no caso clínico descrito na 
questão anterior (questão 26), fazem parte do 
escore MELD os seguintes exames:  
 
a) Bilirrubina; Creatinina; Albumina. 
b) Bilirrubina; Creatinina; RNI. 
c) Bilirrubina; Creatinina; TGO. 
d) Creatinina; RNI; Albumina. 
e) Bilirrubina; Creatinina; TGP. 
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28) A água é o componente mais abundante do 
corpo humano, constituindo cerca de 50% do 
peso corporal nas mulheres e 60% nos homens. 
É distribuída em dois compartimentos 
principais: 55-75% no líquido intracelular e 25-
45% no líquido extracelular. A concentração e 
distribuição dos solutos difere entre esses dois 
compartimentos. As principais partículas do 
líquido extracelular são Na+, Cl-, e o HCO3

-, 
enquanto as do líquido intracelular são K+ e os 
ésteres de fosfato orgânico. A respeito dos 
distúrbios do potássio, assinale a alternativa 
FALSA: 
 
a) 98% do potássio do corporal está no intracelular, 

principalmente localizados no músculo.  
b) Em um indivíduo saudável, 90% do potássio é 

excretado na urina e 10% nas fezes. 
c) Hipermagnesemia pode ser responsável por 

hipocalemia refratária a reposição de potássio. 
Isso ocorre pelo efeito inibitório do magnésio 
sobre a atividade muscular da Na+, K+-ATPase.  

d) São alimentos ricos em potássio: tomates, 
bananas e frutas cítricas. 

e) A insulina pode ser utilizada no tratamento da 
hipercalemia, visto que, diminui a concentração 
plasmática de potássio ao deslocar o potássio 
para dentro da célula.  

 

29) A glândula tireoide produz dois hormônios 
importantes para garantir a homeostase 
corporal. São eles a tiroxina (T4) e a 
triiodotironina (T3). Com relação aos distúrbios 
da glândula tireoide, assinale a alternativa 
INCORRETA:  
 
a) O TSH pode ser utilizado para fazer o 

diagnóstico do hipotireoidismo ou do 
hipertireoidismo. 

b) O excesso de consumo de iodo está associado a 
maior incidência de doença autoimune da 
tireoide.  

c) A deficiência de iodo continua sendo a causa 
mais comum de hipotireoidismo em todo mundo. 
Porém, nas áreas com suficiência de iodo, a 
doença autoimune e causas iatrogênicas são as 
mais comuns. 

d) Os níveis séricos de tireoglobulina estão 
aumentados em todos os tipos de tireotoxicose.  

e) Após início do tratamento do hipotireoidismo 
com a reposição de levotireoxina e normalização 
dos níveis de TSH, os pacientes podem demorar 
de 3 a 6 meses para ter alívio total dos sintomas.  

 
30) O diabetes melito compreende um grupo de 
distúrbios que apresentam como característica 
em comum a hiperglicemia. Com relação ao 
tratamento do diabetes melito tipo 2 assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
 

a) Além do controle glicêmico, o tratamento deve 
englobar o manejo das condições 
frequentemente associadas como obesidade, 
hipertensão, dislipidemia e doença 
cardiovascular. 

b) As complicações específicas do diabetes melito 
podem estar presentes em 20-50% dos 
pacientes já no início do diagnóstico. Logo, 
atenção especial as complicações devem ser 
dadas já no momento do diagnóstico.  

c) A metfomina, uma biguanida, age reduzindo a 
produção hepática de glicose. Reduz os níveis 
plasmáticos de glicose e de insulina de jejum e 
melhora o perfil lipídico. No entanto, como 
desvantagem, apresenta importante incremento 
no peso do paciente.  

d) Os secretagogos da insulina estimulam sua 
secreção ao interagirem com o canal de potássio 
sensível ao ATP na célula beta. Em decorrência 
disso, são mais efetivos nos indivíduos que 
ainda exibem uma produção endógena residual 
de insulina.  

e) A insulinoterapia pode ser necessária no 
tratamento dos pacientes com diabetes melito 
tipo 2. Ela pode ser considerada em alguns 
casos como tratamento inicial. Entre eles estão 
indivíduos com doença renal ou hepática que 
contraindiquem a utilização de agentes orais, 
pacientes hospitalizados ou gravemente 
enfermos, entre outros.   

 
 
 
 


