
CREMERJ
CONSELHO «ICIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO «IO DE JANE 110

MEDICO FISCAL 
PROVA TIPO 1

SUA PROVA INFORMAÇÕES GERAIS

Além deste caderno de prova, contendo cinquenta 
questões, você receberá do fiscal de sala uma folha 
destinada às respostas das questões objetivas.

TEMPO

• 3 horas é o tempo disponível para a realização da
prova, já incluindo o tempo para a marcação da folha 
de respostas da prova objetiva.

• Iniciadas as provas, o candidato somente poderá 
retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) 
minutos do tempo da Prova Objetiva e, em hipótese 
alguma, levará consigo o caderno de provas.

NÃO SER Á  PERMITIDO

• Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos.

• Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 
sala.

• Portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina 
fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de 
alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, 
Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, 
óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, 
lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie.

• Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

Verifique se o cargo do caderno de prova coincide com o registrado 
no cabeçalho de cada página. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas 
providências.

Confira seus dados pessoais, CARGO, número de inscrição e 
documento de identidade e leia atentamente as instruções para 
preencher a folha de respostas.

Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica 
em material transparente, de tinta cor azul ou preta.

Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por 
erro do candidato.

Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas de 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de respostas.

O IDIB realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. 
A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das 
impressões digitais dos candidatos.
Ao terminar a prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar 
as folhas de respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal 
da sala.

Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os 
equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, 
deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira 
utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante 
toda a realização das provas e somente podendo ser aberto no 
ambiente externo do local de provas.

Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, 
após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão 
utilizados na correção das provas.

Inscrição: Nome:
/---------------------------- \ f  \

v___________________/ v.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO
Bom exemplo na saúde

O Estado de S.Paulo
9 de setembro de 2018
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Os bons resultados que estão sendo obtidos por programa de parceria entre hospitais privados de ponta e hospitais do 
Sistema Único de Saúde (SU S) para reduzir a infecção hospitalar nestes últimos, como mostra reportagem do Estado, são um 
exemplo de que é possível melhorar o atendimento na rede pública com medidas simples e de custo relativamente baixo. Embora 
não sejam uma panaceia, medidas como essa, destinadas a tirar o máximo proveito de recursos escassos, são um dos caminhos 
a seguir para recuperar a saúde pública, especialmente neste momento_____ 1 o País enfrenta grave crise econômica.

Em um ano, o treinamento que profissionais de 119 unidades da rede pública de 25 Estados recebem em cinco hospitais 
privados de ponta -  Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Hospital do Coração, de São Paulo, e Moinhos de Vento, de 
Porto Alegre -  já levou a uma redução de 23% das ocorrências de infecção hospitalar em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 
de três tipos principais: na corrente sanguínea, no trato urinário e pneumonia associada à ventilação mecânica. Participam do 
treinamento não apenas médicos e enfermeiros, mas também -  e este é um ponto importante -  integrantes das diretorias dos 
hospitais para facilitar a adoção dos procedimentos como rotina.

Depoimentos de participantes do programa, financiado por recursos de isenção fiscal -  neste caso, bem empregados - , 
mostram como tem sido possível avançar na melhoria do serviço prestado pela rede pública de maneira simples e objetiva. “Com 
pequenas coisas que nos ensinaram, a gente tem conseguido reduzir (casos de infecção) mesmo com todas as dificuldades", 
afirma Sandra Santos da Luz, coordenadora de enfermagem da UTI do Hospital Municipal Santa Isabel, de João Pessoa. 
Pequenas coisas incluem a maneira correta de lavar as mãos e o treinamento para colocar sondas.

Uma das UTIs do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, não registra nenhum daqueles três tipos de infecção 
há cinco meses. Os bons resultados do programa, observados em todas as regiões, levou o Ministério da Saúde a fixar a meta
_____ 2 de redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SU S até 2020. Isso significará salvar 8.500 vidas de pacientes de
UTI. O programa também permitirá, segundo estimativa do Ministério, reduzir R$ 1,2 bilhão nos gastos com internação.

Tudo isso sem fazer reformas e obras na rede pública, apenas redesenhando “o processo assistencial com os recursos 
disponíveis”, como diz a coordenadora-geral da iniciativa, Cláudia Garcia, do Hospital Albert Einstein. Além de fazer muito com 
poucos recursos, o alvo do programa foi bem escolhido, porque as infecções hospitalares estão entre as principais causas de 
mortes em serviços de saúde do mundo inteiro, segundo a Organização Mundial da Saúde.

É preciso ter em mente, porém, que não se pode esperar demais de iniciativas desse tipo. Elas são importantes em 
qualquer circunstância -  porque o bom emprego do dinheiro público, para dele sempre tirar o máximo, deve ser uma regra - , 
mas têm alcance limitado. Constituem um avanço, não mais do que isso.

______ A recuperação da rede pública de saúde exige providências mais ambiciosas._____________________________________

1. A partir de suas características, podemos identificar o TEXTO  
acima como exemplar do gênero textual:

A) artigo de opinião.
B) carta do leitor.
C) editorial.
D) notícia.

2. A partir do contexto apresentado pelo TEXTO  acima, podemos 
inferir que a palavra “panaceia” (I.4) significa:

A) algo que possa remediar vários ou todos os males.
B) confisco de bens privados essenciais para a promoção do bem 

comum.
C) parceria público-privada.
D) aumento da carga tributária.

3. A partir da leitura do TEXTO  acima, podemos afirmar que seu 
autor:

A) Considera que a solução para o problema da saúde pública no 
Brasil é a ampliação das parcerias entre hospitais públicos e 
privados.

B) Acredita que parcerias entre hospitais públicos e privados 
podem promover a melhoria dos hospitais públicos com baixo 
custo.

C) Chama a atenção para os benefícios que os hospitais privados 
obtêm com as parcerias com o setor público.

D) Defende que pacientes do SU S possam ser atendidos em 
hospitais particulares de ponta.
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4. A partir da leitura do texto é possível afirmar que a parceria de 
ele que fala já resultou em:

A) redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SU S.
B) 8.500 vidas de pacientes de UTI salvas.
C) redução de R$1,2 bilhão nos gastos com internação nos 

hospitais públicos.
D) ausência de infecções dos tipos mencionados no texto em 

uma das UTIs do Hospital Mário Covas.

5. O texto utiliza-se da sequência argumentativa em sua 
construção, por isso, seus parágrafos são construídos 
apresentando argumentos para convencer o leitor da tese que 
o autor apresenta. Estes argumentos podem ser de diversos 
tipos. No caso do segundo parágrafo do texto, predomina uma 
argumentação:

A) por raciocínio lógico.
B) por citação.
C) por comprovação.
D) por contraposição.

6. Com relação ao parágrafo segundo do texto, é correto afirmar 
que nele (no parágrafo, não no texto como um todo) predomina 
a função da linguagem:

A) referencial.
B) conativa.
C) emotiva.
D) fática.

7. Assinale abaixo a única opção que preenche, de modo coeso 
e coerente, o espaço vazio 01 (I.5), no texto:

A) quando
B) em que
C) onde
D) que

8. A palavra que preenche o espaço vazio 2 (1.19) no texto está 
e grafada corretamente é:

A) audasiosa
B) ouzada
C) pretencioza
D) ambiciosa 9

9. A classe de palavras a que pertence a palavra citada na 
questão anterior é a dos:

A) substantivos
B) advérbios
C) pronomes
D) adjetivos

10. Em relação ao trecho “Os bons resultados do programa, 
observados em todas as regiões, levou o Ministério da Saúde
a fixar a meta _____ 2 de redução_ de 50% da infecção
hospitalar na rede do SU S até 2020.” É correto afirmar que:

A) o trecho “observados em todas as regiões” constitui uma 
oração subordinada apositiva.

B) há um erro de concordância verbal no trecho.
C) o trecho “o ministério da saúde” exerce função de sujeito do 

verbo “levar”.
D) há um problema de regência verbal no trecho.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Os pais de Ana, Beatriz e Carlos conhecem muito bem os 
filhos e sabem que, ao perguntar algo para os filhos, sempre 
em sequência começando por Ana e terminando em Carlos, a 
probabilidade de Beatriz responder a mesma coisa que Ana é 
de 70% e que a probabilidade de Carlos responder a mesma 
coisa que Beatriz é de 40%. Os pais perguntaram, na mesma 
sequência de sempre, se os filhos queriam irá  praia domingo. 
Ana foi a primeira a responder, Beatriz respondeu em seguida 
e, por fim, Carlos respondeu. Qual a probabilidade de Carlos 
responder que sim, sabendo que Ana respondeu sim?

A) 28%.
B) 40%.
C) 46%.
D) 60%.

12. Proposição é um termo muito usado em lógica para descrever 
o conteúdo de afirmativas. Analise e julgue as frases a seguir:

I. Aníbal é médico ou Bernardo é engenheiro.
II. Que lindo dia!

III. Todos os jogadores de futebol receberam medalha.
IV. Ele é advogado.

Com relação a proposições, assinale a alternativa correta:

A) Apenas os itens I e III são proposições.
B) Apenas os itens I, III e IV são proposições.
C) Apenas os itens III e IV são proposições.
D) Apenas os itens II e IV são proposições.

13. Em uma aula de música existem 65 alunos. Deste total, o 
conjunto de alunos que gostam de MPB é representado pela 
letra A e possui 30 alunos e o conjunto de alunos que gostam 
de samba é representado pela letra B e possui 35 alunos. 
Dentre estes 65 alunos, 5 alunos não gostam nem de MPB 
nem de samba. Assinale a alternativa que representa o 
número de alunos que gostam de MPB ou samba:

A) n(A) + n(B).
B) n(A) + n(B) -  n(A n  B).
C) n(A) -  n(B) + n(A n  B).
D) n(A) + n(B) + n(A n  B).
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14. Considere que as informações seguintes são todas 
verdadeiras:

RASCUNHO

I. Se Eduardo é cantor, então Lara é atriz.
II. José é estudante ou Lara é atriz.

III. Eduardo não é cantor.
IV. Luis não é engenheiro.

Baseado nas frases anteriores, conclui-se corretamente que:

A) se José é estudante, então Luis é engenheiro.
B) Eduardo é cantor e Lara não é atriz.
C) José é estudante ou Luis é engenheiro.
D) se Eduardo é cantor, então Luis não é engenheiro.

15. Um determinado shopping resolveu fazer uma jornada de 
sessões de cinema com os filmes que concorreram ao Oscar 
de melhor filme de 2018 e um total de 600 pessoas compraram 
ingressos. Foi verificado que 250 pessoas compraram 
ingressos do filme A, 300 pessoas compraram ingressos do 
filme B e 200 pessoas compraram ingressos para filmes 
distintos de A e de B. Baseado na situação apresentada, 
assinale a alternativa correta:

A) 400 pessoas não compraram os ingressos do filme A.
B) 300 pessoas compraram os ingressos somente do filme A ou 

somente do filme B.
C) 450 pessoas compraram os ingressos do filme A ou B.
D) 150 pessoas compraram os ingressos dos filmes A e B.
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INFORMÁTICA

16. Considere a seguinte definição:

“É  um conjunto de linhas de comunicação que permitem a 
interligação entre dispositivos de um sistema de computação 
(CPU, Memória Principal, HD e outros periféricos), ou entre 
vários sistemas de computação."

A definição apresentada traz o conceito de

A) barramento de computador.
B) processador.
C) disco rígido.
D) cooler.

17.0  Excel 2013(versão portuguesa-brasileira), trouxe muitas 
novidades para melhorar a interação dele com seus usuários. 
Dentre elas, tem a inserção de novas funções. Com base 
nisso, determine a finalidade da Função ARÁBICO.

A) Converte um texto em português para o idioma árabe.
B) Converte um número romano em arábico, como um número.
C) Converte um número em uma representação de texto com a 

base determinada.
D) Retorna o arco cotangente de um número.

18. Assinale a alternativa com um dispositivo do tipo apenas 
volátil:

A) disco rígido.
B) fita magnética.
C) memória cache.
D) disquete.

19. Considerando o console de comandos do Windows 10, 
assinale a alternativa que descreve corretamente a função do 
comando “ipconfig".

A) Fornecer as informações sobre o IP da rede local de uma 
máquina computacional.

B) Permitir a formatação de um disco rígido.
C) Permitir dar ‘pings’ em um host.
D) Corrigir os erros de um disco operacional.

20. Assinale a alternativa que indica corretamente qual documento 
R FC  (Request for Comments) descreve o protocolo IP:

A) R FC  793
B) R FC  791
C) R FC  2616
D) R FC  2821

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Segundo o Código de Ética Médica, o médico exercerá sua 
profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar 
serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a 
quem não deseje. Das situações abaixo assinale aquela em 
que o médico não está impedido de recusar atendimento:

A) Ausência de outro médico;
B) Em caso de urgência e emergência;
C) Quando o diretor do hospital exigir o atendimento;
D) Quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.

22. Em relação aos princípios da Bioética, assinale a afirmativa 
incorreta:

A) O princípio de respeito à autonomia se refere a capacidade de 
o paciente conhecer, buscar e decidir tudo aquilo que julga ser 
o melhor para si mesmo;

B) Na pratica assistencial, é a observância ao princípio da justiça 
que embasa a relação médico-paciente e o consentimento 
informado e esclarecido, para a realização de qualquer tipo de 
procedimento preventivo ou diagnóstico;

C) O princípio da nao maleficência determina que o médico tem o 
dever de intencionalmente, abster-se de causar qualquer tipo 
de dano ao seu paciente;

D) A beneficência é um princípio que exige uma efetiva 
contribuição para o bem-estar dos pacientes, promovendo 
ações iniciais para prevenir ou remover o dano, ou o risco ao 
dano.

23. Em relação ao sigilo das informações contidas no prontuário 
médico, assinale V para verdadeiro e F para falso:

( ) 0  médico não pode, sem o consentimento do 
paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha 
médica;

( ) Na investigação da hipótese de cometimento de 
crime o médico está autorizado a revelar segredo 
que possa expor o paciente a processo criminal.

( ) Se houver autorização expressa do paciente, tanto 
na solicitação como em documento diverso, o 
médico poderá encaminhar a ficha ou prontuário 
médico diretamente à autoridade requisitante.

( ) 0  médico não está autorizado a fornecer cópia do 
prontuário médico se este for solicitado pelos 
Conselhos Federal ou Regional de Medicina.

A sequência correta de cima para baixo é:

A) V, F, V, F;
B) V, V, F, F;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
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24. A vigilância Sanitária tem como uma de suas atribuições, 
estabelecer os requisitos mínimos para o funcionamento dos 
serviços que realizam a atividade de vacinação humana. 
Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

I. O serviço de vacinação deve contar com profissional 
legalmente habilitado para desenvolver as atividades de 
vacinação durante todo o período em que o serviço for 
oferecido;

II. O serviço de vacinação deve adotar procedimentos para 
preservar a qualidade e a integridade das vacinas quando 
houver necessidade de transportá-las;

III. Compete aos serviços de vacinação registrar as informações 
referentes às vacinas aplicadas no cartão de vacinação e no 
sistema de informação definido pelo Ministério da Saúde;

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I e II;
B) Apenas as afirmativas II e III;
C) Apenas as afirmativas I e III;
D) Todas as afirmativas.

25. São características da Vigilância Sanitária as atividades 
educativas e repressivas, em relação ao seu objeto de ação, 
isto é, em relação aos prestadores ou produtores. Sobre este 
assunto, analise as afirmativas abaixo:

I. A atividade educativa deve ser exercida apenas por meio das 
fiscalizações;

II. A atividade repressiva, inerente ao seu poder de polícia, deve 
ser exercida durante as fiscalizações quando forem 
constatadas irregularidades que possam gerar danos à saúde 
dos indivíduos ou da comunidade;

III. Em relação às infrações, é considerada uma circunstância 
agravante ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, 
para a prática do ato;

IV. Para a imposição da pena e a sua graduação, a autoridade 
sanitária levará em conta: as circunstâncias atenuantes e 
agravantes; a gravidade do fato, tendo em vista as suas 
consequências para a saúde pública e os antecedentes do 
infrator quanto às normas sanitárias.

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I e IV;
B) Apenas as afirmativas II e III;
C) Apenas as afirmativas I, II e III;
D) Apenas as afirmativas II e IV.

27. Os coeficientes de morbidade permitem realizar diagnóstico 
em saúde, e a prevalência e a incidência das doenças 
demonstram o seu comportamento, se há aumento ou 
diminuição dos casos. A respeito dos coeficientes de 
morbidade, assinale a afirmativa correta:

A) A incidência corresponde ao número de casos novos de 
determinado agravo ou doença;

B) O coeficiente de prevalência corresponde a relação entre o 
número de casos novos e o total da população exposta, o que 
permite realizar estudos comparativos de diferentes épocas e 
de diferentes populações, cidades ou países;

C) Os cálculos do coeficiente de prevalência e feito dividindo-se 
o número de casos novos de uma doença -  em um intervalo 
de tempo, período e área determinada -  pela população 
exposta ao risco de adquiri-la e multiplicando o resultado por 
100.000;

D) O coeficiente de incidência permite comparação ao longo do 
tempo de uma mesma cidade ou país e, também, de diferentes 
espaços, ou seja, diferentes cidades e países.

28. A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 regula, em todo o 
território nacional, as ações e serviços de saúde, executados 
isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público 
ou privado. Sobre esta lei, analise as afirmativas abaixo:

I. A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de 
Saúde (SU S);

II. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde (SU S): a execução de ações de vigilância sanitária, 
de vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador;

III. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde (SU S), seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de 
forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente;

IV. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SU S), só poderão ser 
exercidas em regime de tempo integral.

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I e II,
B) Apenas as afirmativas II e III;
C) Apenas as afirmativas II, III e IV;
D) Apenas as afirmativas I, II e IV.

26 .0  princípio do SU S entendido como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema é:

A) Universalidade;
B) Integralidade;
C) Igualdade;
D) Autonomia.
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29. A pesquisa em qualquer área do conhecimento, envolvendo 
seres humanos deverá observar as seguintes exigências, 
exceto:

A) Ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e 
com possibilidades concretas de responder a incertezas;

B) Estar fundamentada na experimentação prévia realizada em 
laboratórios, animais ou em outros fatos científicos;

C) Ser realizada mesmo que o conhecimento que se pretende 
obter possa ser obtido por outro meio;

D) Prevalecer sempre as probabilidades dos benefícios 
esperados sobre os riscos previsíveis.

30. Em relação aos estudos Caso-Controle, assinale V para 
verdadeiro e F para falso:

( ) 0  estudo caso-controle e um estudo analítico, isto e, 
investiga uma hipótese quanto a existência de 
associação entre exposição a um fator e desfecho 
de interesse para o estudo, em geral uma doença;

( ) Os estudos caso- controle fazem parte do grande 
grupo de estudos experimentais, que também 
incluem ensaios clínicos e experimentos de natureza 
laboratorial.

( ) 0  caso-controle e um estudo retrospectivo, no 
sentido de que os participantes são recrutados 
depois que o desfecho ocorreu;

( ) Na elaboração de um estudo caso-controle, 
inicialmente define-se a questão do estudo: se a 
exposição (fator de risco ou fator de proteção) de 
interesse esta associada ao desfecho de interesse 
(doença, sequela, óbito etc.).

A sequência correta de cima para baixo é:

A) V, V, F, V;
B) V, F, V, V;
C) V, V, V, F;
D) F, F, V, V.

31. Em relação ao Conselho de Saúde, assinale a afirmativa 
incorreta:

A) É órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema 
Único de Saúde (SU S) em cada esfera de governo;

B) Faz parte da estrutura das secretarias de saúde dos 
municípios, dos estados e do governo federal;

C) Deve funcionar mensalmente, ter ata que registre suas 
reuniões e infraestrutura que dê suporte ao seu 
funcionamento;

D) Em sua composição ,25% dos integrantes do conselho de 
saúde têm que ser usuários, 50% devem ser profissionais de 
saúde e os outros 25% devem ser gestores e prestadores de 
serviço.

3 2 .0  conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina 
são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a 
República e ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da 
classe médica, cabendo-lhes 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. Sobre este tema, assinale V para 
verdadeiro e F para falso:

( ) Para a candidatura à vaga de conselheiro federal, o 
médico necessita ser conselheiro do Conselho 
Regional de Medicina em que está inscrito;

( ) Fixar e alterar o valor da anuidade única, cobrada 
aos inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina 
são atribuições do Conselho Federal de medicina;

( ) As eleições para os Conselhos Regionais serão 
feitas sem discriminação de cargos, que serão 
providos na primeira reunião ordinária dos mesmos;

( ) 0  mandato dos membros dos Conselhos Regionais 
será meramente honorífico, e exigida como requisito 
para eleição a qualidade de brasileiro nato ou 
naturalizado.

A sequência correta de cima para baixo é:

A) F, V, V, V;
B) V, F, V, V;
C) V, V, V, F;
D) F, F, V, V.

33. São deveres dos médicos, exceto:

A) Ratificar em suas receitas a posologia dos medicamentos, 
sempre que esta for anormal, eximindo assim o farmacêutico 
de responsabilidade no seu aviamento;

B) Observar fielmente as disposições regulamentares referentes 
às doenças de notificação compulsória;

C) Mencionar em seus anúncios somente os títulos científicos e a 
especialidade;

D) Indicar em suas receitas determinado estabelecimento 
farmacêutico, para as aviar;

34. São atos privativos do Médico, exceto:

A) Indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição 
dos cuidados médicos pré e pós-operatórios;

B) Prescrição de órteses e próteses oftalmológicas;
C) Indicação da execução e execução de procedimentos 

invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, 
incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as 
endoscopias;

D) Intubação traqueal.
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35. A respeito da relação do médico com os pacientes e familiares, 
é permitido ao médico:

A) Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante 
legal de decidir livremente sobre a execução de práticas 
diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco 
de morte;

B) Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de 
saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, 
cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do 
paciente;

C) Deixar de atender paciente que procure seus cuidados 
profissionais em casos de urgência ou emergência se houver 
outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo;

D) Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, 
os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a 
comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse 
caso, fazer a comunicação a seu representante legal.

36. A respeito do atendimento médico a pacientes portadores de 
transtorno mental, analise as afirmativas abaixo:

I. Médicos assistentes e plantonistas, bem como outros médicos 
envolvidos nos processos diagnósticos, terapêuticos e de 
reabilitação de doentes psiquiátricos, devem contribuir para 
assegurar a cada paciente hospitalizado seu direito de acesso 
à informação, comunicação, expressão, locomoção e convívio 
social;

II. Qualquer tratamento administrado a um paciente deve ser 
justificado pela observação clínica e registrado no prontuário 
médico.

III. Um paciente em tratamento em estabelecimento psiquiátrico 
só deve ser submetido à contenção física por prescrição 
médica, devendo ser diretamente acompanhado, por um 
auxiliar do corpo de enfermagem durante todo o tempo que 
estiver contido.

IV. Nas internações compulsórias por motivo clínico, o médico que 
realiza o procedimento admissório deve fazer constar do 
prontuário médico uma justificativa detalhada para o 
procedimento, e comunicar o fato ao diretor clínico, que 
submeterá o caso à Comissão de Revisão de Internações 
Compulsórias.

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I, II e III;
B) Apenas as afirmativas II e III;
C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
D) Apenas as afirmativas II, III e IV.

37. Sobre a Resolução do Conselho Federal de Medicina n0 
2.056/2013, analise as afirmativas abaixo:

I. Determina aos Conselhos Regionais de Medicina que criem 
departamentos de Fiscalização da profissão de médico e de 
serviços médico-assistenciais;

II. A Coordenação do Departamento de Fiscalização será 
obrigatoriamente desempenhada por conselheiro;

III. O cargo de médico fiscal deverá ser preenchido mediante 
concurso público, sendo permitido aos conselheiros, federais 
ou regionais, participarem desse certame;

IV. O médico fiscal receberá carteira de identidade funcional, 
sendo esta a credencial que deverá apresentar por ocasião do 
ato fiscalizatório.

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I e IV;
B) Apenas as afirmativas II e III;
C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
D) Apenas as afirmativas III e IV.

38. A competência técnica do médico regulador (MR) se sintetiza 
em sua capacidade de “julgar", discernindo o grau presumido 
de urgência e prioridade de cada caso, segundo as 
informações disponíveis, fazendo ainda o enlace entre os 
diversos níveis assistenciais do sistema, visando dar a melhor 
resposta possível para as necessidades dos pacientes. Sobre 
as atribuições do médico regulador, analise as afirmativas 
abaixo:

I. Julgar e decidir sobre a gravidade de um caso que lhe está 
sendo comunicado por rádio ou telefone, estabelecendo uma 
gravidade presumida;

II. Julgar a necessidade ou não do envio de meios móveis de 
atenção;

III. Reconhecer que, como a atividade do médico regulador 
envolve o exercício da telemedicina, impõe se a gravação 
contínua das comunicações, o correto preenchimento das 
fichas médicas de regulação, das fichas de atendimento 
médico e de enfermagem, e o seguimento de protocolos 
institucionais consensuados e normatizados que definam os 
passos e as bases para a decisão do regulador;

IV. Estabelecer claramente, em protocolo de regulação, os limites 
do telefonista auxiliar de regulação médica, o qual não pode, 
em hipótese alguma, substituir a prerrogativa de decisão 
médica e seus desdobramentos, sob pena de 
responsabilização posterior do médico regulador;

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I e IV;
B) Apenas as afirmativas II e III;
C) Apenas as afirmativas I, II e III;
D) Todas as afirmativas.
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39. A Norma Regulamentadora n0 32 (NR-32) estabelece as 
diretrizes básicas para a implementação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em 
serviços de saúde. A respeito desta norma, assinale V para 
verdadeiro e F para falso:

( ) 0  empregador deve vedar: a utilização de pias de 
trabalho para fins diversos dos previstos; o ato de 
fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de 
contato nos postos de trabalho;

( ) Os trabalhadores não devem deixar o local de 
trabalho com os equipamentos de proteção 
individual e as vestimentas utilizadas em suas 
atividades laborais.

( ) Ao empregador cabe encaminhar ao serviço público 
de saúde, os seus funcionários para serem 
vacinados contra tétano e hepatite B, já que não é 
obrigatório o fornecimento gratuito dessas vacinas;

( ) Cabe ao empregador: implementar medidas de 
proteção coletiva relacionadas aos riscos 
radiológicos; manter um profissional habilitado, 
responsável pela proteção radiológica em cada área 
específica, com vinculação formal com o 
estabelecimento;

A sequência correta de cima para baixo é:

A) V, V, V, F;
B) V, V, F, V;
C) V, F, F, V;
D) F, F, V, V.

40. Segundo a Portaria SVS/M S n° 453, de 1 de junho de 1998, 
os limites de doses individuais são valores de dose efetiva ou 
de dose equivalente, estabelecidos para exposição 
ocupacional e exposição do público decorrentes de práticas 
controladas, cujas magnitudes não devem ser excedidas. 
Sobre os limites de dose, assinale a afirmativa correta:

A) Incidem sobre o indivíduo, considerando a totalidade das 
exposições decorrentes de todas as práticas a que ele possa 
estar exposto;

B) Devem ser aplicadas às exposições médicas;
C) Devem ser utilizados como objetivo nos projetos de blindagem;
D) São relevantes para as exposições potenciais.

41. Sobre os requisitos de Boas Práticas de Gerenciamento dos 
Resíduos de Serviços de Saúde (R SS), analise as afirmativas 
abaixo:

I. Os R S S  do Grupo A que não precisam ser obrigatoriamente 
tratados e os R S S  após o tratamento são considerados rejeitos 
e devem ser acondicionados em saco branco leitoso.

II. Os R S S  do Grupo D devem ser acondicionados de acordo com 
as orientações dos órgãos locais responsáveis pelo serviço de 
limpeza urbana;

III. Os R S S  que não apresentam risco biológico, químico ou 
radiológico podem ser encaminhados para reciclagem, 
recuperação, reutilização, compostagem, aproveitamento 
energético ou logística reversa.

IV. Quando houver a obrigação do tratamento dos R S S  do Grupo 
A, estes devem ser acondicionados em sacos pretos;

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I e III;
B) Apenas as afirmativas II e IV;
C) Apenas as afirmativas I, II e III;
D) Apenas as afirmativas I, III e IV.

42. A respeito do Regulamento Técnico para funcionamento de 
Laboratórios Clínicos, assinale a afirmativa incorreta:

A) O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem 
registrar a aquisição dos produtos para diagnóstico de uso in 
vitro, reagentes e insumos, de forma a garantir a 
rastreabilidade.

B) A utilização dos reagentes e insumos deve respeitar as 
recomendações de uso do fabricante, condições de 
preservação, armazenamento e os prazos de validade, não 
sendo permitida a sua revalidação depois de expirada a 
validade.

C) O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem 
disponibilizar ao paciente ou responsável, instruções escritas 
e ou verbais, em linguagem acessível, orientando sobre o 
preparo e coleta de amostras tendo como objetivo o 
entendimento do paciente;

D) O laboratório clínico pode contar com laboratórios de apoio 
para realização de Exames e o laudo emitido pelo laboratório 
de apoio deve estar disponível e arquivado pelo prazo de dois 
anos.
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43. Em relação aos requisitos de boas práticas para o 
funcionamento dos serviços de diálise, assinale a afirmativa 
incorreta:

A) Todos os membros da equipe de saúde responsáveis pelo
atendimento ao paciente durante o procedimento
hemodialítico devem permanecer no ambiente de diálise 
durante toda a sessão.

B) O serviço de diálise peritoneal deve funcionar de forma 
independente do serviço de hemodiálise.

C) O serviço de diálise deve implantar mecanismos de avaliação 
da qualidade e monitoramento dos seus processos por meio 
de indicadores ou de outras ferramentas;

D) A assistência ao paciente com sorologia positiva para hepatite 
B (HBsAg+) deve ser realizada por profissional exclusivo 
durante toda a sessão de hemodiálise.

44. Acerca da interdição ética do trabalho do médico, assinale V 
para verdadeiro e F para falso:

( ) A interdição não tem alcance restrito somente ao 
trabalho do(s) médico(s), mas alcança também os 
demais profissionais da equipe de saúde;

( ) No prazo determinado, o gestor do estabelecimento 
sob indicativo de interdição deve enviar ao CRM um 
documento comprovando que as medidas 
saneadoras foram implementadas, bem como 
requisitar prazo para o cronograma de execução;

( ) A interdição ética terá a duração determinada de 
acordo com as providências a serem adotadas e não 
poderá superar o prazo de 60 dias, podendo ser 
prorrogada enquanto não forem adotadas as 
medidas necessárias para sua cessação;

( ) Diretor técnico médico é o responsável pelas 
providências para solucionar as não conformidades, 
respondendo perante o Conselho Regional no caso 
de inércia ou desacato às determinações;

A sequência correta de cima para baixo é:

A) F, V, V, V;
B) V, V, F, V;
C) V, V, V, F;
D) F, F, V, V.

45. Define-se como Unidade de pronto Atendimento (UPA) o 
estabelecimento de saúde de complexidade intermediária 
entre as unidades básicas de saúde/Saúde da Família e a rede 
hospitalar, devendo com essas compor uma rede organizada 
de atenção às urgências. Sobre o funcionamento dessas 
unidades, assinale a afirmativa incorreta:

A) Para o atendimento dos pacientes nas UPAs é obrigatório o 
colhimento com Classificação de Risco;

B) Todo paciente com agravo à saúde que tiver acesso à UPA 
saúde deverá, obrigatoriamente, ser atendido por um médico, 
não podendo ser dispensado ou encaminhado a outra unidade 
de saúde por outro profissional que não o médico;

C) O tempo máximo de permanência do paciente na UPA para 
elucidação diagnóstica e tratamento é de 72 h, estando 
indicada internação após esse período, sendo de 
responsabilidade do diretor clínico a garantia de referência a 
serviço hospitalar;

D) É vedada a permanência de pacientes intubados no ventilador 
artificial em UPAs, sendo necessária sua imediata 
transferência a serviço hospitalar, mediante a regulação de 
leitos.

46. Acerca da quantificação da equipe médica das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA), assinale V para verdadeiro e F 
para falso:

( ) As UPAs têm suas dimensões projetadas conforme 
a responsabilidade de cobertura populacional que 
oferecem na organização regional, sendo 
classificadas pelas portarias do Ministério da Saúde 
em Porte 1, II e III.

( ) Para fins de dimensionamento do número de 
profissionais médicos necessários para o adequado 
atendimento nas UPAs, recomenda-se o cálculo do 
volume anual de pacientes e sua posterior 
distribuição pelo número de profissionais médicos 
contratados e respectivas cargas horárias.

( ) Médicos estagiários ou de qualquer outra natureza 
que não os plantonistas e estudantes da graduação 
em Medicina não podem ser contabilizados como 
equipe médica contratada para atendimento na 
UPA;

A sequência correta de cima para baixo é:

A) V, V, V;
B) V, F, V;
C) F, F, V;
D) F, V, V;
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47. Em relação às boas práticas a serem cumpridas pelos serviços 
de hemoterapia, assinale a afirmativa incorreta:

A) O serviço de hemoterapia deve estar sob responsabilidade 
técnica de profissional médico, especialista em hemoterapia 
ou hematologia, ou qualificado por órgão competente 
devidamente reconhecido para este fim pelo Sistema Estadual 
de Sangue, que responderá pelas atividades executadas pelo 
serviço;

B) O serviço de hemoterapia deve disponibilizar equipamentos de 
proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com o 
estabelecido pelo mapeamento de riscos elaborado para cada 
setor do serviço, com sua respectiva identificação;

C) O serviço de hemoterapia deve dispor de fonte de energia de 
emergência com capacidade compatível com as atividades e 
equipamentos críticos;

D) O serviço de hemoterapia deve desenvolver mecanismos para 
gerenciamento de documentação e todos os registros devem 
ter sua integridade garantida e permanecer arquivados pelo 
período mínimo de cinco anos, de forma tal que sejam 
disponibilizados e recuperados sempre que necessário.

48. A respeito dos processos de trabalho num Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), analise as afirmativas abaixo:

I. Todo paciente internado em UTI deve receber assistência 
integral e interdisciplinar;

II. A presença de acompanhantes em UTI não é permitida para 
paciente maiores de 21 anos;

III. O paciente consciente deve ser informado quanto aos 
procedimentos a que será submetido e sobre os cuidados 
requeridos para execução dos mesmos.

Estão corretas:

50. Sobre a normatização do funcionamento dos Serviços 
Hospitalares de Urgência e Emergência, bem como do 
dimensionamento da equipe médica e do sistema de trabalho, 
analise as afirmativas abaixo:

I. É facultativa a implantação do Acolhimento com Classificação 
de Risco para atendimento dos pacientes nos Serviços 
Hospitalares de Urgência e Emergência;

II. É obrigatória a passagem de plantão, médico a médico, na 
qual o profissional que está assumindo o plantão deve tomar 
conhecimento do quadro clínico dos pacientes que ficarão sob 
sua responsabilidade;

III. É obrigação do médico plantonista dos Serviços Hospitalares 
de Urgência e Emergência dialogar, pessoalmente ou por 
telefone, com o médico regulador ou de sobreaviso, sempre 
que for solicitado ou que solicitar esses profissionais, 
fornecendo todas as informações com vistas a melhor 
assistência ao paciente;

IV. O encaminhamento de pacientes como “vaga zero” é 
prerrogativa e responsabilidade exclusiva dos médicos 
reguladores de urgências, que deverão, obrigatoriamente, 
tentar fazer contato telefônico com o médico que irá receber o 
paciente no hospital de referência, detalhando o quadro clínico 
e justificando o encaminhamento.

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I e III;
B) Apenas as afirmativas II, III e IV;
C) Apenas as afirmativas I, II e III;
D) Apenas as afirmativas I, II e IV.

A) Apenas as afirmativas I e II;
B) Apenas as afirmativas I e III;
C) Apenas as afirmativas II e III;
D) Todas as afirmativas.

49. A Resolução da Anvisa n036, de 25 de julho de 2013 tem por 
objetivo instituir ações para a promoção da segurança do 
paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 
Segundo esta resolução, compete ao Núcleo de Segurança do 
Paciente (NSP), as seguintes ações, exceto:

A) Desenvolver ações para a integração e a articulação 
multiprofissional no serviço de saúde;

B) Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência 
de não conformidades nos processos e procedimentos 
realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e 
insumos propondo ações preventivas e corretivas;

C) Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de 
Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;

D) Divulgar relatório anual sobre eventos adversos com a análise 
das notificações realizadas pelos serviços de saúde;

li


