
QUESTÕES PARA ESTUDO: “FISIOLOGIA ENDÓCRINA” 
 
1. O mecanismo de “feedback” ou retroação é o principal meio regulador da secreção das 
glândulas endócrinas. Um exemplo de “feedback” negativo é: 
a) aumento da secreção de TSH quando os hormônios da tireóide estão elevados. 
b) diminuição da liberação de ACTH quando o córtex adrenal produz quantidades elevadas de 
cortisol. 
c) redução da liberação de LH quando ocorre uma queda nos níveis de andrógenos produzidos 
pelos testículos. 
d) todas estão corretas. 
e) nenhuma está correta. 
 
2. O hipotálamo controla a atividade secretora da adeno-hipófise através da liberação de 
neuro-hormônios. Quais dos hormônios da adeno-hipófise sofrem um duplo controle por 
estes neuro-hormônios hipotalâmicos, isto é, estimulatório e inibitório? 
a) TSH e somatotrofina. 
b) ACTH e FSH. 
c) Prolactina e somatotrofina. 
d) LH e FSH. 
e) Nenhuma está correta. 
 
Usando as alternativas abaixo, responda às questões de 3 a 9: 
a) GH     b) prolactina     c) ACTH     d) ADH     e) ocitocina  
 
3. Estimula a contração uterina em gestação a termo.  
4. Estimula a produção láctea pela mama.  
5. Age principalmente sobre os ossos e cartilagens, estimulando o crescimento.  
6. Age no túbulo distal do néfron, estimulando a reabsorção da água.  
7. Para agir, necessita da ação das somatomedinas.  
8. É um hormônio que sofre inibição tônica dopaminérgica.  
9. Possui ritmo de secreção circadiano cujo nível sistêmico fisiológico pela manhã é maior que 
no final da tarde.  
 
10. Faz parte do quadro clínico de diabetes mellitus mal-controlado:  
a) poliúria.  
b) polidipsia.  
c) engordar muito.  
d) a e b estão corretas.  
e) todas certas.  
 
11. Qual das afirmativas está correta?  
a) as Ilhotas de Langerhans são constituídas exclusivamente de células de dois tipos: A (ou alfa) 
e B (ou beta).  
b) a insuficiência de insulina estimula a glicogênese hepática.  
c) o glucagon estimula a glicogenólise hepática.  
d) a formação de glicogênio a partir de glicose é denominada gliconeogênese.  
e) no jejum, ocorre aumento da liberação de insulina.  
 
12. O glucagon:  
a) é eliminado quando há hiperglicemia.  
b) inibe a gliconeogênese.  
c) estimula a gliconeogênese.  
d) nenhum dos conceitos acima.  
e) a, b e c corretas.  
 



13. Na lactação:  
a) a ocitocina tem ação preparatória.  
b) a prolactina ajuda na ejeção do leite.  
c) a liberação da prolactina é estimulada pela sucção dos mamilos.  
d) existe “feedback” negativo entre os dois hormônios.  
e) há garantia de ciclos anovulatórios.  
 
14. O cortisol aumenta o nível de glicose sanguínea:  
a) aumentando apenas a gliconeogênese.  
b) aumentando a gliconeogênese e diminuindo a utilização da glicose.  
c) aumentando a gliconeogênese e a utilização de glicose, com um aumento maior na 
gliconeogênese do que na utilização de glicose.  
d) diminuindo apenas a utilização de glicose.  
 
15. A parte da glândula supra-renal responsável pela produção de aldosterona é:  
a) zona reticular.  
b) zona fasciculada.  
c) zona glomerulosa.  
d) medula.  
e) cápsula.  
 
16. Assinale a alternativa que representa apenas hormônios produzidos pela hipófise:  
a) ADH, FSH, GH, prolactina.  
b) CRH, LH, prolactina, TSH.  
c) Ocitocina, FSH, LH, ACTH.  
d) FSH, ACTH, GH, TSH.  
e) PIF, GH, TSH, FSH, LH.  
 
17. Para cada um dos seguintes hormônios, escolha a fonte apropriada:  
(a) células A do pâncreas  
(b) células B do pâncreas  
(c) células do núcleo paraventricular 
hipotalâmico  
(d) células tireotróficas da adeno-hipófise 
(e) células foliculares  

( ) ADH   
( ) T3 
( ) TSH 
( ) glucagon 
( ) insulina 

 
18. São efeitos biológicos do GH, exceto:  
a) proliferação celular.  
b) aumento da síntese protéica.  
c) aumento da lipogênese.  
d) aumento da glicemia.  
e) diminuição da utilização de glicose pelos tecidos.  
 
19. Assinale a alternativa correta quanto ao mecanismo de ação hormonal. Os hormônios: 
a) esteroides livres atravessam a membrana celular, ligam-se aos receptores intracelulares e 
translocam para o núcleo ligando-se ao DNA e promovendo a transcrição gênica. 
b) peptídicos atravessam a membrana celular, ligam-se aos receptores intracelulares e 
translocam para o núcleo ligando-se ao DNA e promovendo a transcrição gênica. 
c) esteroides livres não atravessam a membrana celular, ligam-se aos receptores de membrana e 
ativam segundos mensageiros que causam o efeito biológico. 
d) esteroides atravessam a membrana celular, ligam-se aos receptores de membrana e 
translocam-se para o núcleo, ligando-se ao DNA e promovendo a transcrição gênica. 
e) peptídicos atravessam a membrana celular, ligam-se aos receptores intracelulares e ativam 
segundos mensageiros para suas ações. 
 



Indique verdadeiro (V) ou falso (F) e justifique, caso a afirmativa seja falsa. 
 
20. ( ) O hormônio hipotalâmico TRH estimula a adenohipófise a liberar o hormônio ACTH. 
 
21. ( ) A somatomedina é o hormônio hipotalâmico que inibe a liberação do hormônio de 
crescimento. 
 
22. ( ) A secreção da prolactina é sempre inibida pela presença da dopamina. Durante a 
amamentação a inibição da dopamina promove a liberação da prolactina com consequente 
secreção de leite. 
 
23. ( ) O hormônio antidiurético, além de promover a reabsorção de água pelos rins, também 
atua no músculo liso vascular induzindo vasodilatação arteriolar. 
 

 

GABARITO: 

1. B 
2. C 
3. E 
4. B 
5. A 
6. D 
7. A 
8. B 
9. C 
10. D 
11. C 
12. D 
13. C 
14. B 
15. C 
16. D 
17. C-E-D-A-B  
18. C 
19. A 

20. F. O fator hipotalâmico CRH é o hormônio liberador de corticotropina que estimula a 
adeno-hipófise a produzir e liberar o ACTH. 

21. F. A somatostatina é o fator hipotalâmico que inibe a liberação do hormônio de 
crescimento. As somatomedinas são fatores de crescimento produzidos pelo fígado quando 
estimulado pelo GH. 
22. V 
23. F. O hormônio antidiurético, além de promover a reabsorção de água, atua na 
musculatura lisa arteriolar promovendo vasoconstrição, aumentando a resistência periférica total 
e consequentemente elevando a pressão arterial. 
 

 
 
 
 


