CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRM-PI
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

300: MÉDICO FISCAL

CADERNO DE PROVA - LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo
escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta
questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.
2 Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite
ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
3 O CARTÃO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante
a prova, é o único documento válido para a correção das
questões objetivas expostas neste caderno.
4 Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confirao para saber se está em ordem e se corresponde ao seu
nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.
5 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras
correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta
esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua
exclusiva responsabilidade.
6 Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese
alguma haverá substituição por erro do candidato.

7 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5
alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E,
havendo apenas uma que responde ao quesito proposto. O
candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada,
emendada, com campo de marcação não preenchido ou
com marcação dupla não será considerada.
8 A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o
tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer
da prova - e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
9 Reserve, no mínimo, os 15 minutos finais para preencher o
CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional
para o preenchimento.
10 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no
mínimo, 1 hora após o início da prova e poderá levar este
caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos
anteriores ao horário determinado para o seu término.
11 É terminantemente proibido ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova
objetiva.
12 Não se comunique com outros candidatos nem se levante
sem a autorização do fiscal de sala.
13 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o
CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES
 17/04/2016 – Data de aplicação da prova objetiva.
 18/04/2016 – A partir das 16h (horário de Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar da prova objetiva.
 Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
 É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá
implicar a anulação da sua prova.
Para uso do Instituto QUADRIX
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PROVA OBJETIVA
LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 5, leia o seguinte texto.
O Juramento de Hipócrates
Para cumprir o que a sociedade espera de nós, é
preciso lutar por salários dignos, porque hoje é
humanamente impossível ser bom médico sem assinar
revistas especializadas, ter acesso à internet, frequentar
congressos e estar alfabetizado em inglês, língua oficial das
publicações científicas. Num campo em que novos
conhecimentos são produzidos em velocidade vertiginosa,
os esforços para acompanhá-los devem fazer parte de um
projeto permanente. Medicina não é profissão para aqueles
que têm preguiça de estudar.
Apesar de absolutamente necessário, o domínio da
técnica não basta. O exercício da medicina envolve a arte
de ouvir as pessoas, de observá-las, de examiná-las,
interpretar-lhes as palavras e de discutir com elas as opções
mais adequadas. O tempo dos que impunham suas
condutas sem dar explicações, em receituários cheios de
garranchos, já passou e não voltará.
Talvez a aquisição mais importante da maturidade
profissional seja a consciência de que a falta de tempo não
serve de desculpa para deixarmos de escutar a história que
os doentes contam. De fato, muitos deles se perdem com
informações irrelevantes, embaralham queixas, sintomas e,
se lhes perguntamos quando surgiu a dor nas costas,
respondem que foi no casamento da sobrinha. Nesses
casos, o médico competente é capaz de assumir com
delicadeza o comando do interrogatório de forma a tornálo objetivo e exequível num tempo razoável.
Nessa área, sim, temos muito a aprender com os
velhos mestres. Hipócrates acreditava que a arte da
medicina está em observar. Dizia que a fama de um médico
depende mais de sua capacidade de fazer prognósticos do
que de fazer diagnósticos. Queria ensinar que ao paciente
interessa mais saber o que lhe acontecerá nos dias
seguintes do que o nome de sua doença. Explicar
claramente a natureza da enfermidade e como agir para
enfrentá-la alivia a angústia de estar doente e aumenta a
probabilidade de adesão ao tratamento.
Muitos procuram nossa profissão imbuídos do
desejo altruístico de salvar vidas. Nesse caso, encontrariam
mais realização no Corpo de Bombeiros, porque a lista de
doenças para as quais não existe cura é interminável. Curar
é finalidade secundária da medicina, se tanto; o objetivo
fundamental de nossa profissão é aliviar o sofrimento
humano.

QUESTÃO 1
Assinale a alternativa que traz o correto significado da
palavra indicada.
(A) exequível – relativo a execução; aquilo que não pode
ser realizado.
(B) prognóstico – relativo a prognose; improvável
desenvolvimento.
(C) vertiginosa – relativo a vertigem; lenta.
(D) altruístico – relativo a altruísmo; filantrópico.
(E) interminável – relativo a término; aquilo que tem fim.

QUESTÃO 2
No que diz respeito à palavra "que", destacada no terceiro
parágrafo do texto, pode-se dizer que:
(A) é uma conjunção explicativa e faz referência à oração
principal.
(B) é um pronome relativo e faz referência à palavra
"história".
(C) é uma conjunção adverbial causal e faz referência à
oração coordenada assindética anterior.
(D) é um pronome relativo e faz referência ao termo "falta
de tempo" dos médicos.
(E) é uma conjunção que dá início a uma oração
subordinada adjetiva explicativa.

QUESTÃO 3
A respeito das palavras "claramente", "tratamento",
"delicadeza", "irrelevante" e "casamento" pode-se dizer
que:
(A) todas obedecem ao mesmo processo de formação de
palavras.
(B) apenas duas delas obedecem ao mesmo processo de
formação de palavras.
(C) cada uma delas obedece a um processo diferente de
formação de palavras.
(D) apenas três delas obedecem ao mesmo processo de
formação de palavras.
(E) uma das palavras obedece a um processo diferente das
demais.

http://drauziovarella.com.br/drauzio/o-juramento-de-hipocrates/.Acesso
em 21/03/2016.
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QUESTÃO 4
A partir da leitura do texto, infere-se que:
(A) o autor do texto acredita que o médico pode trabalhar
por um salário relativamente pequeno, pois, após a
formatura, não são necessários gastos para o exercício
da profissão.
(B) o autor do texto defende a ideia de que a clareza deve
fazer parte do discurso médico, pois isso diminui a
angústia do paciente e possibilita uma maior adesão ao
tratamento.
(C) o autor do texto considera irresponsável o médico que
não promete a cura do paciente, pois essa é a função
primordial desse profissional.
(D) o autor do texto propõe que os estudantes preguiçosos
busquem a medicina, pois, assim, eles aprenderão a
verdadeira arte de estudar.
(E) o autor do texto afirma que o inglês não é necessário
para o médico, pois este tem outras prioridades para
estudar, como, por exemplo, doenças que surgem ao
longo de sua carreira profissional.

QUESTÃO 5
Assinale a alternativa correta.
(A) A palavra "interminável", no último parágrafo,
pertence à classe dos substantivos e exerce a função
de adjunto adverbial.
(B) A palavra "especializadas", no primeiro parágrafo,
pertence à classe dos adjetivos e exerce a função de
adjunto adnominal.
(C) A palavra "receituários", no segundo parágrafo, é
acentuada em razão de ser uma paroxítona terminada
em "o", seguido ou não de "s".
(D) A forma verbal "basta", no segundo parágrafo, indica a
voz passiva analítica.
(E) Em "observá-las" e "examiná-las", no segundo
parágrafo, os elementos em destaque fazem referência
a doenças e, em razão disso, devem ser classificados
como elementos coesivos.
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Segundo o gerente de Doenças Sexualmente
Transmissíveis e Aids da Secretaria de Saúde, Sérgio D'Ávila,
há 10 mil pessoas com HIV/Aids em tratamento no DF. Ele
diz que houve aumento na detecção precoce, por meio de
ações de testagem, o que contribuiu para a inclusão de 800
novos pacientes em tratamento.
A secretaria disse que recebe anualmente do
Ministério da Saúde 15 milhões de preservativos
masculinos, 400 mil preservativos femininos e gel
lubrificante, para oferecer à população.
Neste ano, a campanha de conscientização trabalha
com o conceito “Não importa qual sua fantasia, use sempre
camisinha”.
“Enfatizamos o uso da camisinha como prevenção
primária, no entanto, estimulamos as pessoas que
busquem a testagem e, caso necessitem, depois de uma
situação de risco, busquem orientação numa unidade de
saúde para avaliar a necessidade de realizar o PEP”,
afirmou D'Ávila.
O profissional aconselha que pacientes que passem
por situação de risco devem buscar orientação em uma
unidade de saúde para fazer o teste. No mesmo local, um
especialista avalia a necessidade da profilaxia pósexposição – tratamento com antirretroviral por 30 dias
(mais acompanhamento por 3 meses).
É importante verificar se a última situação de risco
para infecção ocorreu há pelo menos 30 dias, para não
haver chance de o resultado ser um falso negativo, já que
ainda não existem anticorpos no sangue para detecção.
Todos os usuários do SUS têm direito a fazer o teste.
Há exames cujo resultado pode sair em alguns dias, ou o
paciente pode recorrer à testagem rápida, que sai em 30
minutos. Em caso positivo para HIV, a pessoa é
encaminhada para um dos serviços de referência para início
de tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde.
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/02/n-de-casosde-hiv-entre-adolescentes-no-df-sobe-de-6-para-40-em-5-anos.html.
Acesso em 21/03/2016.

QUESTÃO 6
Releia o trecho a seguir:

Para responder às questões de 6 a 10, leia o seguinte texto.

Número de casos de HIV entre adolescentes no DF sobe de
6 para 40 em 5 anos
Boletim aponta aumento de 700% nos casos entre jovens
de 15 a 19 anos. Dado mais recente é de 2014; Capital tem
10 mil pessoas em tratamento.
O número de jovens entre 15 e 19 anos com o vírus
HIV no Distrito Federal passou de 6 para 40 entre 2009 e
2014, aponta o boletim epidemiológico da Secretaria de
Saúde divulgado nesta sexta-feira (5). Segundo a pasta, os
dados fazem com que a preocupação com a prevenção faça
parte da lista de prioridades do governo, não apenas no
Carnaval, mas durante todo o ano.

Segundo o gerente de Doenças Sexualmente Transmissíveis
e Aids da Secretaria de Saúde, Sérgio D'Ávila, há 10 mil
pessoas com HIV/Aids em tratamento no DF.
O elemento em destaque exerce a função de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

agente da passiva.
complemento nominal.
aposto.
sujeito.
objeto direto.
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QUESTÃO 7
Analise o seguinte período e assinale a alternativa que traz
a correta classificação da oração em destaque.
"O profissional aconselha que pacientes que passem por
situação de risco devem buscar orientação em uma
unidade de saúde para fazer o teste."
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Oração subordinada adjetiva restritiva.
Oração subordinada adverbial causal.
Oração subordinada substantiva objetiva direta.
Oração coordenada sindética explicativa.
Oração subordinada adverbial explicativa.

QUESTÃO 8
Analise os períodos a seguir e avalie as afirmações feitas.
"Ele diz que houve aumento na detecção precoce,
por meio de ações de testagem, o que contribuiu para a
inclusão de 800 novos pacientes em tratamento."
"É importante verificar se a última situação de risco
para infecção ocorreu há pelo menos 30 dias, para não
haver chance de o resultado ser um falso negativo, já que
ainda não existem anticorpos no sangue para detecção."
I.

Dois dos três vocábulos destacados pertencem à
mesma classe gramatical.
II. O "se" em destaque inicia uma oração subordinada
adverbial condicional.
III. O "que" em destaque é um pronome relativo e inicia
uma oração subordinada adjetiva explicativa.
IV. O "para" em destaque é uma forma verbal cujo acento
foi retirado em virtude do novo acordo ortográfico.
Pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

as quatro afirmativas estão corretas.
nenhuma das afirmativas está correta.
somente duas afirmativas estão corretas.
somente uma afirmativa está correta.
somente três afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 9
Segundo o texto, é possível dizer que:
(A) o número de adolescentes infectados com o vírus HIV
no Distrito Federal, entre 2009 e 2014, sofreu uma
queda considerável graças à campanha de prevenção
realizada durante o Carnaval.
(B) o exame de detecção pode ser feito em qualquer
período após a exposição, pois os novos exames não
apresentam falso negativo.
(C) todas as pessoas têm direito a fazer exames pelo SUS
e, quando se submetem à testagem de HIV,
independentemente de o resultado ser positivo ou
negativo, são encaminhadas para um dos serviços de
referência para tratamento.
(D) os dados divulgados pelo boletim epidemiológico da
Secretaria de Saúde fizeram com que a prevenção
relacionada ao vírus HIV se tornasse prioridade do
governo durante todo o ano e não apenas durante o
Carnaval.
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(E) Sérgio D'Ávila sugere que as pessoas se preocupem
apenas com o uso da camisinha, pois, ainda que haja
um comportamento de risco, esse preservativo é
suficiente para eliminar o contágio.

QUESTÃO 10
O texto transcrito apresenta:
(A) dados ficcionais e, por esse motivo, não deve ser
levado em consideração por médicos e por pacientes.
Além disso, orienta apenas as pessoas que tiveram
comportamento de risco.
(B) um artigo científico, pois apresenta dados
comprováveis e a opinião de um gerente responsável
por um órgão da Secretaria da Saúde.
(C) dados e informações importantes com o objetivo de
orientar as pessoas sobre o aumento de casos de HIV
entre os jovens, sobre as medidas que devem ser
tomadas em caso de comportamento de risco e sobre a
necessidade de profilaxia pós-exposição. Diante disso,
pode-se dizer que apresenta características de um
texto informativo.
(D) características de um texto descritivo e faz parte de um
planejamento da Secretaria da Saúde em razão de
apresentar os dados publicados por um portal de
notícias.
(E) características de um texto dissertativo com o
propósito de defender uma tese e apresenta, também,
argumento de autoridade e dados comprováveis.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de
informática, a menos que seja explicitamente informado o
contrário, considere que todos os programas mencionados estão
em configuração padrão, em português, que o mouse está
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar,
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a
apenas uma vez. Considere também que não há restrições de
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas,
arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 11
Em um computador com o sistema operacional Windows
instalado, um funcionário deseja enviar 50 arquivos, que
juntos totalizam 2 MB de tamanho, anexos em um e-mail.
Para facilitar o envio, resolveu compactar esse conjunto de
arquivos em um único arquivo utilizando um software
compactador. Só não poderá ser utilizado nessa tarefa o
software:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7-Zip.
WinZip.
CuteFTP.
jZip.
WinRAR.
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QUESTÃO 12
Um funcionário clicou no botão Iniciar e na opção
Computador do Windows 7 Professional em português, e
abriu a unidade de HD para visualizar os arquivos e pastas.
Por engano, selecionou um arquivo e pressionou a tecla
Delete, confirmando, em seguida, o envio do arquivo
para a lixeira. Arrependido do procedimento efetuado,
pressionou a combinação de teclas Ctrl + Z, que:
(A) desfez a ação que enviou o arquivo para a lixeira.
(B) manteve o arquivo na lixeira.
(C) resultou na exibição da mensagem Ação não pode
ser desfeita.
(D) excluiu o arquivo de vez, impossibilitando sua
recuperação.
(E) tentou recuperar o arquivo, mas não conseguiu.

QUESTÃO 13
Em uma planilha do Microsoft Excel 2013 em português há
duas pastas de trabalho, Plan1 e Plan2. Na célula A1 da
pasta de trabalho Plan1, foi digitado o valor 10. Na célula
A2 da pasta de trabalho Plan2, deseja-se utilizar uma
fórmula que replique o valor contido na célula A1 da pasta
de trabalho Plan1, de tal forma que se o valor for alterado
em Plan1, a alteração também seja refletida em Plan2.
A fórmula que pode ser usada para realizar a tarefa é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=Plan1!A1=Plan2!A2
=Plan1!$A$1
=REPEAT(Plan1!A1)
=REPLICATE(Plan1!A1)
=Plan1->A1

QUESTÃO 14
Uma empresa contratou um serviço de fornecimento de
internet de uma empresa de TV a cabo e foi instalado no
escritório um modem que também é roteador wireless, por
onde a Internet é fornecida. Porém, em algumas áreas da
empresa, o sinal wireless é fraco, dificultando o acesso à
Internet. Para resolver esse problema de forma simples,
sem a instalação de cabos de rede, pode ser instalado um:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hub USB 2.0 4 Portas Encore.
Switch DES-1008A 10/100 Mbps.
Switch Hub 8 Portas 10/100.
Access Point TP-Link Wireless 300GHz 1Gbps.
Repetidor de Sinal 300Mbps 2.4Ghz.

QUESTÃO 15
Com relação aos procedimentos que ajudam a garantir a
segurança das informações em computadores conectados à
internet é correto afirmar que:
(A) é necessário instalar vários antivírus diferentes em
uma mesma máquina, para aumentar a segurança.
(B) se for instalado um antivírus no computador, o firewall
do sistema operacional terá que ser desativado.
(C) basta ter o firewall do Sistema Operacional ativado
para estar protegido contra vírus e spywares.
(D) é aconselhável ter o firewall do Sistema Operacional
ativado, um antivírus e um spyware instalados.
(E) basta ter um antivírus no computador, pois todo
antivírus já possui proteção adequada contra vírus,
spywares e outros malwares.

LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 16
Considerando o disposto na Lei nº 3.268/1957, que dispõe
sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Medicina, analise as afirmativas a seguir.
I.

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Medicina são os órgãos supervisores da ética
profissional em todo o país e, ao mesmo tempo,
julgadores e disciplinadores da classe médica, devem
trabalhar e zelar pelo perfeito desempenho ético da
medicina e pelo bom conceito da profissão.
II. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Medicina constituem em seu conjunto uma autarquia,
sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica
de direito privado, com autonomia administrativa e
financeira.
III. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina
após o prévio registro de seus títulos, diplomas ou
certificados no Ministério da Educação e Cultura e de
sua inscrição no respectivo Conselho Regional de
Medicina.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
II e III, somente.
I e III, somente.
III, somente.
II, somente.

QUESTÃO 17
Com relação às atribuições do Conselho Federal de
Medicina, assinale a alternativa que não está correta.
(A) Compete ao Conselho Federal votar e alterar o Código
de Deontologia Médica, ouvidos os Conselhos
Regionais.
(B) Compete ao Conselho Federal elaborar seu regimento
e os regimentos dos Conselhos Regionais.
(C) Compete ao Conselho Federal tomar conhecimento de
quaisquer dúvidas suscitadas pelos Conselhos
Regionais e dirimi-las.
(D) Compete ao Conselho Federal fixar e alterar o valor da
anuidade única, cobrada aos inscritos nos Conselhos
Regionais de Medicina.
(E) Compete ao Conselho Federal expedir as instruções
necessárias ao bom funcionamento dos Conselhos
Regionais.

QUESTÃO 18
De acordo com a Lei nº 3.268/1957, a renda do Conselho
Federal de Medicina será constituída do seguinte, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

doações e legados.
subvenções do governo.
bens e valores adquiridos.
1/2 das anuidades percebidas pelos Conselhos
Regionais.
(E) 20% da totalidade do imposto sindical pago pelos
médicos.
-5-
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa que está em desacordo com o
Decreto nº 20.931/1932, que regula e fiscaliza o exercício
da medicina no Brasil.

O Código de Processo Ético Profissional estabelece
procedimento para análise de queixas ou denúncias
apresentadas aos Conselhos Regionais de Medicina,
baseadas em infrações ético-profissionais. De acordo com o
aludido ato normativo, decidida a instauração de processo
ético-profissional, o presidente do Conselho nomeará o
conselheiro instrutor para instruir o processo, que por sua
vez promoverá, ao denunciado, citação para apresentar
defesa prévia e arrolará testemunhas no prazo de:

(A) Nenhum estabelecimento de hospitalização ou de
assistência médica poderá funcionar sem ter um
diretor técnico e principal responsável habilitado para
o exercício da medicina.
(B) Os institutos hospitalares de qualquer natureza devem
funcionar sob a responsabilidade e direção técnica de
médicos e farmacêuticos, sendo prescindível para o
seu funcionamento licença da autoridade sanitária.
(C) Os institutos de beleza, sem direção médica, devem
limitar-se aos serviços compatíveis com a sua
finalidade, sendo vedada aos que neles trabalham a
prática de intervenções de cirurgia plástica, por mais
rudimentares que sejam.
(D) Os estabelecimentos eletro, rádio e fisioterápicos e
ortopédicos só poderão funcionar sob a direção técnica
profissional de médico cujo nome será indicado no
requerimento dos interessados à autoridade sanitária
competente, salvo se esses estabelecimentos forem de
propriedade individual de um médico.
(E) Os laboratórios de análises e pesquisas clínicas serão
licenciados e fiscalizados pelo Departamento Nacional
de Saúde Pública ou pela autoridade local. A licença
será concedida ao responsável pelo estabelecimento e
só poderá ser fornecida após a competente inspeção
sanitária.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 22
Analise as afirmativas a seguir, relacionadas às regras de
competência estabelecidas pelo Código de Processo Ético
Profissional para julgamento das sindicâncias e dos
processos éticos profissionais.
I.

A competência para apreciar e julgar infrações éticas,
em regra, é do Conselho Regional de Medicina que
detenha a inscrição do médico ao tempo da ocorrência
do fato punível.

II.

No caso de a infração ética ter sido cometida em local
onde o médico não possua inscrição, a sindicância e a
instrução processual serão realizadas onde ocorreu o
fato.

QUESTÃO 20
Sobre a inscrição dos médicos nos Conselhos Regionais de
Medicina, bem como sobre as carteiras profissionais, taxas
e anuidades, assinale a alternativa que está em desacordo
com o Decreto nº 44.045/1958.
(A) Os profissionais regularmente inscritos nos Conselhos
Regionais de Medicina ficarão obrigados ao pagamento
de anuidade fixada pelo próprio Conselho Regional.
(B) O pagamento da anuidade será efetuado até o dia 31
do mês de março de cada ano, salvo no primeiro ano,
quando será feito na ocasião da expedição da carteira
profissional do interessado.
(C) O pagamento de anuidades fora do prazo prescrito no
decreto será efetuado com acréscimo de 20% da
importância fixada.
(D) Os profissionais regularmente inscritos pagarão, no ato
do pedido de sua inscrição, uma taxa de inscrição
fixada pelo Conselho Federal de Medicina.
(E) Ao médico regularmente inscrito será entregue,
mediante pagamento de taxa específica de expedição
de carteira profissional e fixada pela Assembleia Geral,
uma carteira profissional numerada e registrada no
Conselho Regional.

30 dias.
20 dias.
15 dias.
10 dias.
48 horas.

III. As sindicâncias serão julgadas em câmaras específicas
de julgamento, ou diretamente pelo pleno nos
Conselhos
Regionais
que
não
possuírem,
regimentalmente, câmaras específicas de julgamento.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
I e III, somente.
II e III, somente.
todas.
nenhuma.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

O Código de Processo Ético Profissional prevê a
possibilidade de conciliação durante o procedimento de
sindicância, desde que observados determinados
requisitos. Com relação ao tema, considerando o disposto
no aludido ato normativo, assinale a alternativa que não
está correta.

De acordo com o Código de Processo Ético Profissional, das
decisões de cassação do exercício profissional proferidas
pelos Conselhos Regionais de Medicina, caberá recurso:

(A) A critério do conselheiro sindicante será facultada a
conciliação de denúncias de possível infração ao
Código de Ética Médica, com a prévia aprovação pela
câmara específica de julgamento de sindicância e
expressa concordância das partes, até o encerramento
da sindicância.
(B) De acordo com o Código de Processo Ético Profissional,
não será facultada conciliação nos casos de lesão
corporal ou óbito.
(C) No caso de a conciliação não obter êxito, a sindicância
prosseguirá em seus termos.
(D) Não caberá recurso no procedimento de conciliação se
aceito pelas parcelas e aprovado pela câmara
específica de julgamento.
(E) Na conciliação será permitido acerto pecuniário.

QUESTÃO 24
A respeito da sindicância e do processo ético-profissional,
regulado pela Resolução CFM nº 2.023/2013, analise as
afirmativas a seguir.
I.

II.

Instaurada a sindicância, nos termos do Código de
Processo Ético Profissional, o presidente do Conselho
nomeará um sindicante para apresentar relatório
conclusivo.
Do julgamento do relatório da sindicância, pela câmara
específica de julgamento, poderá resultar instauração
do processo ético-profissional.

III. Decidida a instauração de processo ético-profissional, o
presidente do Conselho nomeará o conselheiro
instrutor para instruir o processo, dentro dos
parâmetros de razoabilidade e observados os prazos
prescricionais.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

às câmaras de sindicância do Conselho Federal.
ao pleno do Conselho Federal.
às câmaras de sindicância do Conselho Regional.
às câmaras do Conselho Federal.
à Associação Médica Brasileira.

QUESTÃO 26
Com relação às nulidades processuais, mencionadas no
Código de Processo Ético Profissional, assinale a alternativa
incorreta.
(A) Não será declarada a nulidade de ato processual que
não tenha influído na apuração da verdade substancial
ou na decisão da causa.
(B) A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte se manifestar nos
autos, sob pena de preclusão.
(C) Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja
dado causa ou para a qual tenha concorrido.
(D) O ato processual declarado nulo não prejudicará os
atos dele derivados.
(E) Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não
resultar prejuízo para as partes.

QUESTÃO 27
A punibilidade por falta ética sujeita a processo éticoprofissional prescreve em ________, contado(s) a partir da
data do conhecimento do fato pelo Conselho Regional de
Medicina.
A lacuna acima é corretamente preenchida por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1 ano
3 anos
5 anos
10 anos
15 anos

IV. Após a instrução do processo, o conselheiro instrutor
apresentará termo de encerramento dos trabalhos que
será encaminhado ao presidente ou corregedor do
Conselho Regional.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
II e IV, somente.
II e III, somente.
todas.
nenhuma.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

Nos termos da Resolução do CFM nº 1.613/2001, os
Conselhos Regionais de Medicina devem manter, nas áreas
de suas respectivas jurisdições, atividades de fiscalização do
desempenho técnico e ético da Medicina, por meio do
Departamento de Fiscalização, integrado por médicos
fiscais e conselheiros ou delegados, com diretor escolhido
pela diretoria. Com relação ao tema, considerando o
disposto no aludido ato normativo, assinale a alternativa
incorreta.

Assinale, entre as alternativas a seguir, aquela que não
constitui pena prevista em lei aplicável aos infratores de
ética profissional.

(A) O impedimento da realização da vistoria por parte do
médico responsável pelo estabelecimento, ou médico
presente durante a vistoria, caracteriza infração ética.
(B) O cargo de médico fiscal poderá ser exercido por
conselheiros dos Conselhos Regionais de Medicina ou
do Conselho Federal de Medicina.
(C) Por ocasião da fiscalização, o médico fiscal deverá
apresentar a sua carteira de identidade funcional e o
ofício de apresentação emitido pelo Conselho Regional
de Medicina.
(D) No exercício de suas atividades, os médicos fiscais
adotarão determinadas providências, dentre as quais,
verificar se os médicos e instituições prestadoras de
assistência médica estão devidamente regularizados no
Conselho Regional de Medicina.
(E) O médico fiscal deverá ser contratado mediante
seleção pública.

QUESTÃO 29
Por ocasião da Resolução nº 1.657/2002, o Conselho
Federal de Medicina determinou que todos os
estabelecimentos de assistência à saúde e outras pessoas
jurídicas que exerçam a Medicina estabeleçam Comissões
de Ética Médica. A respeito da composição da referida
comissão, bem como do processo de eleição de seus
membros, assinale a alternativa que não está correta.
(A) A escolha dos membros da Comissão de Ética Médica
será feita mediante eleição direta, dela participando os
médicos que compõem o Corpo Clínico do
estabelecimento.
(B) O diretor clínico designará uma Comissão Eleitoral com
a competência de organizar, dirigir e supervisionar
todo o processo eleitoral, de acordo com as normas do
Conselho Regional de Medicina.
(C) A Comissão de Ética Médica será composta pelos
candidatos que obtiverem o maior número de votos,
de acordo com o número previsto para a sua
composição.
(D) O resultado da eleição será lavrado em ata que deverá
ser encaminhada ao Conselho Federal de Medicina
para homologação.
(E) Os protestos e recursos contra qualquer fato relativo
ao processo eleitoral deverão ser formalizados, por
escrito, e encaminhados em primeira instância à
Comissão Eleitoral e em segunda instância ao Conselho
Regional.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Advertência confidencial, em aviso reservado.
Censura confidencial, em aviso reservado.
Censura pública, em publicação oficial.
Suspensão do exercício profissional.
Curso de ajustamento de conduta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
O código de ética médica é um documento com regras e
princípios que regem os profissionais de saúde. Ele trata de
assuntos como, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sigilo profissional.
direito dos médicos.
procedimentos cirúrgicos.
pesquisa científica.
relação entre médicos e parentes.

QUESTÃO 32
A eutanásia é um ato proibido no país; o médico não tem
permissão para abreviar a vida do paciente; no entanto, ele
deve:
(A) oferecer tratamentos paliativos nos casos de doenças
incuráveis.
(B) abster-se de fornecer tratamentos adequados ao
paciente.
(C) não informar aos pacientes e familiares sobre o real
estado de saúde do enfermo.
(D) oferecer opções para a realização da eutanásia.
(E) negar tratamento para pacientes terminais.

QUESTÃO 33
Sobre o Código de Ética Médica, é incorreto afirmar que:
(A) os médicos devem escrever de maneira legível, ou seja,
para compreensão de seu paciente.
(B) o médico não poderá se opor à consulta a outro
médico feito pelo paciente, ou seja, uma segunda
opinião.
(C) o abandono de plantão é considerado uma falta grave.
(D) constatados tortura, agressão doméstica e atos
desumanos, o médico tem o dever de denunciar às
autoridades responsáveis.
(E) o médico deverá usar sua profissão para obter
vantagem da indústria farmacêutica com a
comercialização de medicamentos e próteses de
qualquer natureza.

-8-

│CRM-PI_MEF300_2B│Cargo: MÉDICO FISCAL

Instituto QUADRIX│CRM-PI – Aplicação: 2016│

QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

Analise as afirmativas e assinale (V) para verdadeiro e (F)
para falso para cada uma delas.

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicinas
são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a
República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores
da classe médica, cabendo-lhes:

(...) A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser
humano e da coletividade e será exercida sem
discriminação de nenhuma natureza.
(...) Para exercer a medicina com honra e dignidade, o
médico necessita ter boas condições de trabalho e ser
remunerado de forma justa.
(...) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito
desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e
bom conceito da profissão.
(...) Compete ao médico aprimorar continuamente seus
conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em
benefício do paciente.
Assinale a alternativa com a sequência correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, F, V, F.
V, V, V, V.
F, F, F, F.
F, V, F, V.
V, V, F, F.

QUESTÃO 35
Sobre a relação entre médicos, o Código de Ética Médica
diz que é vedado ao médico, exceto:
(A) assumir condutas contrárias a movimentos legítimos
da categoria médica com a finalidade de obter
vantagens.
(B) acobertar erro ou conduta antiética de médico.
(C) praticar concorrência desleal com outro médico.
(D) utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que
seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos.
(E) fornecer a outro médico informações sobre o quadro
clínico de paciente.

QUESTÃO 36
Na prática do Ensino e Pesquisa Médica, é vedado ao
médico:
(A) deixar de obter aprovação de protocolo para a
realização de pesquisa em seres humanos, de acordo
com a legislação vigente.
(B) utilizar a terapêutica correta, quando seu uso estiver
liberado no país.
(C) manter independência profissional e científica em
relação a financiadores de pesquisa médica.
(D) obter do paciente ou do representante legal o termo
de consentimento livre e esclarecido para a realização
de pesquisa envolvendo seres humanos, após as
devidas explicações sobre a natureza e as
consequências da pesquisa.
(E) zelar, quando docente ou autor de publicações
científicas, pela veracidade, clareza e imparcialidade
das informações apresentadas nos estudos.

(A) preservar seu sigilo médico, não importando as
circunstâncias geradas no âmbito de trabalho.
(B) adquirir informações privilegiadas acerca dos pacientes
que estão sob seus cuidados.
(C) zelar e trabalhar, por todos os meios ao seu alcance,
pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo
prestígio e bom conceito da profissão e dos que a
exerçam legalmente.
(D) exercer a medicina preventiva e curativa àqueles que
não têm acesso a tais cuidados.
(E) exercer o ato médico para toda a população sem
discriminação racial ou social.

QUESTÃO 38
O Decreto nº 20.931/32 regula e fiscaliza:
(A) a prática médica hospitalar.
(B) o exercício da medicina, da odontologia, da medicina
veterinária e das profissões do farmacêutico, parteira e
enfermeira, no Brasil, e estabelece penas.
(C) o exercício da medicina legista no Brasil e estabelece a
legislação do código de ética médica.
(D) a prática da medicina homeopática no Estado de São
Paulo.
(E) a entrada e a saída de medicamentos controlados no
país.

QUESTÃO 39
De acordo com o Decreto n° 20.931/32, sobre o exercício
da medicina, é correto afirmar que são deveres dos
médicos, exceto:
(A) escrever as receitas por extenso, legivelmente, em
vernáculo.
(B) ratificar em suas receitas a posologia dos
medicamentos, sempre que esta for anormal, eximindo
assim o farmacêutico de responsabilidade no seu
aviamento.
(C) observar fielmente as disposições regulamentares
referentes às doenças de notificação compulsória.
(D) indicar suas receitas determinado estabelecimento
farmacêutico, para as aviar.
(E) atestar o óbito em impressos fornecidos pelas
repartições sanitárias, com exata causa mortis, de
acordo com a nomenclatura nosológica internacional
de estatística demográfico-sanitária.
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 44

Para obedecer ao disposto no art. 87 do Código de Ética
Médica e seus parágrafos, o registro de anamnese deve
conter algumas informações, dentre as quais podemos
citar:

Segundo a Lei nº 12.842/13, é(são) atividade(s) privativa(s)
do médico, exceto:

I.
II.
III.
IV.

identificação do paciente.
queixa principal.
história da doença atual.
história familiar e pessoal.

(A) perícia e auditoria médica.
(B) ensino de disciplinas especificamente médicas.
(C) coordenação e supervisão vinculadas, de forma
imediata e direta, às atividades privativas de médico.
(D) coordenação dos cursos de graduação em Medicina.
(E) direção administrativa de serviços de saúde.

Pode-se afirmar que:

QUESTÃO 45
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I está correta.
somente II está correta.
somente III está correta.
há duas afirmativas corretas.
todas estão corretas.

QUESTÃO 41
“No âmbito da responsabilidade civil, ela pode ser de
ordem pessoal ou estrutural. Será pessoal quando o ato
lesivo se der na ação ou na omissão, por despreparo
técnico e intelectual, por grosseiro descaso ou por motivos
ocasionais que se referem às condições físicas ou
emocionais do profissional. Já as falhas estruturais ocorrem
quando os meios e as condições de trabalho são
insuficientes ou ineficazes para a obtenção de uma
resposta satisfatória.”
De que trata a afirmação apresentada?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Erro médico.
Responsabilidade civil.
Negligência médica.
Prática médica.
Omissão civil.

Sobre os direitos médicos elencados nas afirmações a
seguir, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.
(...) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição
pública ou privada onde as condições de trabalho não
sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do
paciente.
(...) Suspender suas atividades, individual ou coletivamente,
quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe
não oferecer condições adequadas para o exercício
profissional.
(...) Assumir emprego, cargo ou função para suceder
médico demitido ou afastado em represália à atitude de
defesa de movimentos legítimos da categoria.
(...) Assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da
categoria médica com a finalidade de obter vantagens.
Assinale a alternativa com a sequência correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V, F, F.
V, V, V, V.
F, F, F, F.
V, F, V, F.
F, V, F, V.

QUESTÃO 42
Qual a Lei que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e
partes do corpo humano para fins de transplante e
tratamento e dá outras providências?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Lei nº 20.931 de 11 de janeiro de 1932.
Lei nº 9.434 de 04 de fevereiro de 1997.
Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.
Lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973.
Lei nº 12.842 de 10 de julho de 2013.

QUESTÃO 43
A Lei nº 12.842/13 dispõe sobre:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 46
Dentre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS)
podemos citar, exceto:
(A) a identificação e a divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
(B) a participação na formulação da política e na execução
de ações de saneamento básico.
(C) a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
(D) a responsabilidade civil pelo ato médico.
(E) a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas
para consumo humano.

o controle de medicamentos especiais.
a conduta civil.
o exercício médico.
ato civil.
abrangência médica.
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 50

“São parâmetros utilizados internacionalmente com o
objetivo de avaliar, sob o ponto de vista sanitário, a higidez
de agregados humanos, bem como fornecer subsídios aos
planejamentos de saúde, permitindo o acompanhamento
das flutuações e tendências históricas do padrão sanitário
de diferentes coletividades consideradas à mesma época
ou da mesma coletividade em diversos períodos de
tempo”.

Analise as afirmativas a seguir.
I.

É a ocorrência ou o agravo dentro de um número
esperado de casos para aquela região, naquele período
de tempo, baseando-se em sua ocorrência em anos
anteriores, sendo relativamente constante a incidência
de uma doença, podendo ocorrer variações sazonais
no comportamento esperado para o agravo em
questão.

II.

É a ocorrência de um agravo acima da média histórica
esperada; geralmente tem aparecimento súbito e se
propaga por algum período de tempo em determinada
localidade alcançando elevado número de pessoas.

O excerto acima se refere a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

indicadores de saúde.
analisadores temporais.
estimativas sociais.
parâmetros do SUS.
analisadores de doenças.

QUESTÃO 48
Existem quatro níveis de biossegurança: NB-1, NB-2, NB-3 e
NB-4. Sabendo que o nível de proteção é crescente em
relação à complexidade, podemos afirmar que o NB-2 é
adequado para:
(A) níveis básicos de contenção que se baseiam nas
práticas padrões de microbiologia.
(B) manipulação de agentes nativos ou exóticos que
possuam um potencial de transmissão via respiratória
e que possam causar infecções potencialmente fatais.
(C) manipulação de Mycobacterium tuberculosis e de
Coxiella burnetii.
(D) agentes exóticos perigosos que representam um alto
risco por provocarem doenças fatais em indivíduos.
(E) qualquer trabalho que envolva sangue humano,
líquidos corporais, tecidos ou linhas de células
humanas primárias em que a presença de um agente
infeccioso pode ser desconhecida.

Elas se referem, respectivamente, a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

incidência e agravo.
polinemia e endemia.
endemia e epidemia.
epidemia e agravo.
exposição e endemia.

ESPAÇO PARA RASCUNHO

QUESTÃO 49
Qual é a definição de Biossegurança?
(A) Conjunto de medidas voltadas para prevenção,
controle, minimização ou eliminação dos riscos,
presentes nas atividades de pesquisa, produção,
ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de
serviços, que podem comprometer a saúde do homem,
dos animais, a preservação do meio ambiente e/ou a
qualidade dos trabalhos desenvolvidos.
(B) São riscos para a saúde ou para a vida dos
trabalhadores, decorrentes de suas atividades no
trabalho.
(C) Grau de risco associado ao material biológico
manipulado.
(D) Processo de levantamento, avaliação e comunicação
dos riscos, considerando-se o ambiente e os processos
de trabalho, a fim de implementar algumas ações
voltadas à prevenção, ao controle, à redução ou à
eliminação dos mesmos.
(E) A capacidade de algum agente biológico causar doença
em um hospedeiro suscetível.
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ESPAÇO PARA RASCUNHO
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