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 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 
 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta azul 

ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer 

material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do 

candidato. 

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal. 

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse Concurso ou Processo Seletivo. 

10. Certifique-se de que este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal 

da sala a sua substituição. 

 

Boa prova! 

 

ADVOGADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Instrução: questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo 

do texto estão referenciados nas questões. 
 

Objetivo alto, esperança baixa, esforço constante 
 

01 
02 

03 

04 
05 

06 
07 

08 
09 

10 
11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 
23 

24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 

31 
32 

 
 

 
 

Em algumas manhãs, mais precisamente após o toque do despertador, fico pensando, 
ainda imersa na sonolência, no que há de tão mais interessante além do limbo protegido pela 

maciez de edredons e travesseiros, penumbra e aromas conhecidos – tudo tão “uterinamente” 

aconchegante. É nesse momento que doses de ________ vêm em meu socorro e se apoderam 
da minha consciência, trazendo ... tona rostos de pessoas que desejo ver, horários marcados, 

textos ... serem lidos e aprovados. Não raro, murmuro de forma adaptada ............ letra da 
música Alagados, dos Paralamas: “Todo dia vem o sol da manhã e me desafia; ____ do sonho 

pro mundo que eu já não queria”. Felizmente, porém, logo me dou conta de que, embora os 
travesseiros sejam extremamente sedutores, existe lá fora um mundo que quero mais ainda. 

Afinal, como diz o mestre budista Lama Michel Rimpoche, “não é óbvio acordar a cada manhã”. 
É uma nova chance da qual nem sempre nos damos conta do quanto pode ser preciosa.  

E volta e meia me pergunto o que faz as outras pessoas pularem da cama. O choro do 

filho no quarto ao lado? Algo banal como a vontade de fazer xixi ou mesmo fome? O compromisso 
assumido? A vontade de viajar? De ganhar dinheiro? O receio da desaprovação alheia? O medo 

de sucumbir ... penumbra das próprias angústias? O anseio de aprender? A vontade de ser uma 
pessoa melhor do que foi ontem? Motivações podem ser curiosas e ocultar desejos até de nós 

mesmos.  
Pensar no que nos move a continuar a cada dia leva ... conclusão (meio óbvia, concordo) 

de que não são apenas as grandes decisões que norteiam nossas vidas – como casar, seguir uma 
carreira profissional, mudar-se para outra cidade ou até de país, comprar uma casa, ter ou 

também não ter filhos. Seja na profissão ou na vida pessoal, a cada dia criamos cenários, fazemos 

planos, tomamos decisões (mesmo que não seja de forma clara) que parecem pequenas, 
momentâneas, mas vão se somando e formando o desenho de nossas vidas. O que nos “motiva 

a ação”, nos move, são desejos, basicamente. Como escreve o psiquiatra e psicanalista Benilton 
Bezerra Jr., em artigo nesta edição, “tudo o que existe é impermanente, depende de causas e 

condições para existirem e, se essas _________, os fenômenos não se sustentam”. A intenção e 
a motivação, portanto, podem ser pensadas como forças psíquicas geradoras de possibilidades. 

O que cientistas dizem, porém, é que nem sempre o que buscamos de forma ardorosa até é aquilo 
que nos satisfaz – pode haver um descompasso. Outro texto desta revista trata justamente de 

alinhamento, tão necessário que nos ajuda – mais uma vez lembrando as sábias palavras de 

Lama Michel – a manter o objetivo alto, expectativa baixa, esforço constante. Fórmula de sucesso 
não tem, mas se algo se aproxima dela é essa tríade.  

 
 (Fonte: Glaucia Leal, Revista Mente e Cérebro, janeiro/2017 – disponível em http://www2.uol.com.br – 

texto adaptado) 

 

 
QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa cujos 

vocábulos completam, correta e 

respectivamente, as lacunas tracejadas das 
linhas 04, 07 e 26. 

 
A) bom-senso – traz – sessarem  

B) bom senso – tras – cessarem  
C) bom-senso – tras – sessarem 

D) bom senso – trás – sessarem 
E) bom senso – traz – cessarem 

 

 
 

 
 

QUESTÃO 02 – No que tange ao uso da crase, 

assinale a alternativa que completa, correta e 

respectivamente, as lacunas pontilhadas das 
linhas 05, 06 (duas ocorrências), 15 e 18. 

 
A) à – a – aquela – à – à  

B) a – à – àquela – a – a  
C) à – à – àquela – à – à  

D) a – à – aquela – à – a  
E) à – a – àquela – à – a  

 

 
 

 
 

 

http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/objetivo_alto_expecta
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QUESTÃO 03 – Visando à manutenção das 

ideias veiculadas pelo texto, assinale a 
alternativa que apresenta uma substituição 

adequada para as expressões que (l. 08, 
primeira ocorrência), porém (l. 08), embora (l. 

08) e também não (l. 21). 
 

A) da qual – entretanto – já que – tão pouco 
B) o qual – no entanto – uma vez que – 

conquanto  

C) o qual – no entanto – por mais que – 
tampouco  

D) no qual – mas – conquanto – por 
conseguinte  

E) em que – todavia – contanto que – 
porquanto não  

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa em que 

é feita uma afirmação correta acerca da análise 
dos termos destacados do texto. 

 
A) O pronome ‘tudo’ (l. 03) desempenha a 

função de aposto resumitivo. 
B) Os termos ‘da minha consciência’ (l. 05) e 

‘um mundo’ (l. 09) exercem a mesma 
função. 

C) Na linha 12, os termos ‘as outras’ e ‘da 

cama’ têm a mesma função sintática. 
D) Na linha 22, a palavra ‘decisões’ funciona 

como sujeito das formas verbais ‘tomamos’ 
e ‘parecem’. 

E) Na linha 30, ‘nos’ e ‘as’ são pronomes 
pessoais que exercem a mesma função.  

 

 

QUESTÃO 05 – Analise as afirmações que 
seguem a respeito do fragmento abaixo:  

 
...não são apenas as grandes decisões que 

norteiam nossas vidas – como casar. (l. 19). 
 

I. Poder-se-ia inserir uma vírgula 
imediatamente antes da palavra que sem 

que ocorresse alteração de significado ou 

erro ao fragmento. 
II. A oração sublinhada restringe o significado 

da expressão grandes decisões. 
III. A palavra ‘que’ poderia ser substituída por 

‘as quais’, sem que isso provocasse 
alteração de sentido ou incorreção ao 

texto. 
 

Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III.  

QUESTÃO 06 – Utilize o seguinte código ao 

avaliar as afirmações que seguem: 
 

1. Procedimento incorreto. 
2. Procedimento facultativo. 

 
(  ) Supressão das duas primeiras vírgulas da 

linha 01. 
(  ) Substituição do ponto-e-vírgula da linha 07 

por uma vírgula. 

(  ) Supressão das duas vírgulas da linha 10. 
(  ) Substituição dos parênteses da linha 22 por 

travessões. 
(  ) Supressão das aspas utilizadas nas linhas 

25 e 26. 
 

A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 

A) 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 
B) 1 – 2 – 1 – 1 – 1. 

C) 1 – 2 – 1 – 2 – 1. 
D) 2 – 1 – 2 – 2 – 1. 

E) 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 

 

 
QUESTÃO 07 – Avalie as seguintes afirmações 

a respeito de propostas de mudanças no texto: 

 
I. Se na linha 08 o pronome me fosse 

substituído por nos, apenas uma forma 
verbal deveria ser alterada para fins de 

concordância.  
II. As expressões da manhã (l. 07) e de 

causas (l. 25) são locuções adjetivas, e, 
caso os vocábulos sol (l. 07) e depende (l. 

25) sejam pluralizados, essas expressões 

deverão ser, obrigatoriamente, também 
passadas para o plural. 

III. Na linha 31, caso o vocábulo Fórmula  fosse 
pluralizado, a forma verbal da oração em 

que está inserido deveria receber acento 
circunflexo. 

 
Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 08 – Sobre o uso de acentos 

gráficos em palavras do fragmento a seguir, 
são feitas as seguintes afirmações: 

 
Em algumas manhãs, mais precisamente após 

o toque do despertador, fico pensando, ainda 
imersa na sonolência, no que há de tão mais 

interessante além do limbo protegido pela 
maciez de edredons e travesseiros, penumbra 

e aromas conhecidos – tudo tão “uterinamente” 

aconchegante... É nesse momento que doses 
de ________ vêm em meu socorro e se 

apoderam da minha consciência (l. 01 a 05). 
 

I. O til que aparece nos vocábulos manhãs e 
tão é um sinal gráfico que indica a vogal 

nasal. 
II. As palavras além, há e vêm  são 

acentuadas em virtude da mesma regra. 

III. sonolência é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo 

crescente; entretanto, também pode ser 
considerada uma proparoxítona, visto que 

pode ser assim pronunciada. 
  

Quais estão INCORRETAS?  
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 09 – Analise as seguintes 
afirmações relativamente a ideias contidas no 

texto e à construção textual. 

 
I. No primeiro parágrafo do texto, a autora 

apresenta algumas reflexões sobre a 
condição humana diante da possibilidade 

de haver a certeza do amanhã face à 
natureza da vida moderna. 

II. No segundo parágrafo, há várias perguntas 
retóricas, que visam estimular a reflexão 

do leitor sobre o que os motiva. 

III. De acordo com a autora, o que motiva as 
pessoas, diuturnamente, é o fato de haver 

situações como o casamento, a carreira 
profissional, que são perenes. 

 
Quais estão corretas? 

  
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 10 – Avalie as afirmações que 

seguem sobre o seguinte período do texto: 
 

Pensar no que nos move a continuar a cada dia 
leva ... conclusão (meio óbvia, concordo) de 

que não são apenas as grandes decisões que 
norteiam nossas vidas – como casar, seguir 

uma carreira profissional, mudar-se para outra 
cidade ou até de país, comprar uma casa, ter 

ou também não ter filhos. (l. 18 a 21). 

 
I. Pode-se afirmar que outras decisões, além 

das grandes, também nos movem a 
continuar a cada dia. 

II. As ações citadas nas quatro últimas linhas 
do período são aquelas que, por serem 

grandes, dão norte a nossas vidas e 
regulam nossas decisões. 

III. Pensar, mover e continuar são ações 

concomitantes que nos conduzem às 
grandes decisões. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – Considere o contexto 

apresentado na notícia abaixo: 
 

“PF investiga tráfico de órgãos de brasileira 
durante cirurgia estética – Polícia Federal 

apura caso de duas possíveis vítimas na 
Venezuela. Uma delas foi fazer cirurgia, morreu 

e corpo voltou sem vários órgãos.” (Fonte: 
G1.globo.com). 

 

No que se refere ao disposto no Código de Ética 
Médica, aprovado pela Resolução CFM                  

nº 1.931/2009, sobre a Doação e Transplante de 
Órgãos e Tecidos, analise as assertivas abaixo, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, 
no que é vedado ao médico. 

 
(  ) Participar do processo de diagnóstico da 

morte ou da decisão de suspender meios 

artificiais para prolongar a vida do possível 
doador, quando pertencente à equipe de 

transplante. 
(  ) Deixar de esclarecer ao doador, ao receptor 

ou aos seus representantes legais sobre os 
riscos decorrentes de exames, intervenções 

cirúrgicas e outros procedimentos nos casos 
de transplantes de órgãos.  

(  ) Requerer desagravo público ao Conselho 

Regional de Medicina quando atingido no 
exercício de sua profissão. 

(  ) Participar direta ou indiretamente da 
comercialização de órgãos ou de tecidos 

humanos. 
 

A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – V. 
B) V – V – F – V. 

C) V – F – V – F. 
D) F – F – V – V. 

E) F – V – V – F. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Para responder às questões de 12 a 14, 
considere o disposto na Lei Federal                 

nº 3.268/1957, que dispõe sobre os 

Conselhos de Medicina. 
 

QUESTÃO 12 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 
2, associando os proventos da renda dos 

Conselhos de Medicina. 
 

Coluna 1 
1. Conselho Regional de Medicina. 

2. Conselho Federal de Medicina. 

 
Coluna 2 

(  ) 20% da totalidade do imposto sindical pago 
pelos médicos. 

(  ) 2/3 da taxa de expedição de carteiras 
profissionais. 

(  ) Taxa de inscrição. 
(  ) 1/3 da taxa de expedição das carteiras 

profissionais. 

(  ) 1/3 das multas aplicadas pelos Conselhos 
Regionais. 

(  ) 2/3 da anuidade paga pelos membros 
inscritos no Conselho Regional. 

 
A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

B) 2 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 
C) 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 

D) 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2. 
E) 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1. 

 

 
QUESTÃO 13 – Analise as seguintes assertivas: 

 
I. O mandato dos membros dos Conselhos 

Regionais será meramente honorífico. 
II. É exigido como requisito para eleição de 

Conselheiro Regional a condição de ser 

brasileiro nato ou naturalizado. 
III. Para a candidatura à vaga de conselheiro 

federal, o médico necessita ser conselheiro 
do Conselho Regional de Medicina em que 

está inscrito. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I.   

B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 14 – Sobre o registro no Conselho 
Regional de Medicina, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 
A) Os médicos só poderão exercer legalmente a 

medicina, em qualquer de seus ramos ou 
especialidades, após o prévio registro de seus 

títulos, diplomas, certificados ou cartas no 
Ministério da Educação e Cultura e de sua 

inscrição no Conselho Regional de Medicina, 
sob cuja jurisdição se achar o local de sua 

atividade. 

B) Aos profissionais registrados de acordo com 
a lei, será entregue uma carteira profissional 

que os habitará ao exercício da medicina em 
todo o País. 

C) A carteira profissional expedida pelo CRM 
somente valerá como documento de 

identidade e terá fé pública, mas somente se 
apresentada juntamente com o RG (Registro 

Geral) ou outro documento de identificação 

civil emitido pelos órgãos de segurança dos 
Estados da Federação. 

D) No caso em que o profissional tiver de 
exercer temporariamente à medicina em 

outra jurisdição, apresentará sua carteira 
para ser visada pelo Presidente do Conselho 

Regional desta jurisdição. 
E) Se o médico inscrito no Conselho Regional de 

um Estado passar a exercer, de modo 

permanente, atividade em outra região, 
assim se estendendo o exercício da profissão 

por mais de 90 (noventa) dias, na nova 
jurisdição, ficará obrigado a requerer 

inscrição secundária no quadro respectivo, 
ou, para ele se transferir, sujeito, em ambos 

os casos, à jurisdição do Conselho local pelos 
atos praticados em qualquer jurisdição. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Para responder às questões de 15 e 16, 
considere o disposto no Decreto Federal            

nº 44.045/1958, que aprova o 

Regulamento do Conselho Federal e 
Conselhos Regionais de Medicina. 

 
QUESTÃO 15 – Os Conselhos Regionais serão 

instalados em cada capital de Estado e no 
Distrito Federal, onde terão sua sede. No que se 

refere à sua composição, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

A) 5 membros, quando o Conselho tiver até 50 
médicos inscritos. 

B) 10 membros, até 150 médicos inscritos. 
C) 15 membros, até 300 médicos inscritos. 

D) 21 membros, quando houver mais de 
trezentos médicos inscritos.  

E) Nos Conselhos onde o quadro abranger 
menos de 20 médicos inscritos, poderá o 

Conselho de Medicina ser reduzido em até 2 

membros. 

 

 
QUESTÃO 16 – Considere o contexto 

apresentado na notícia abaixo: 
 

 “Médico acusado de mutilar mulheres no 
Amazonas – Ele fazia cirurgias plásticas sem a 

especialização necessária para atuar na área, 

acusado de fazer vítimas tanto no Amazonas 
quanto em Rondônia, e também já atuou em 

Goiás, teve o registro de médico cassado pelo 
Conselho Federal de Medicina, não podendo 

mais atuar no Brasil.” (Texto adaptado – Fonte: 
Jornal A crítica). 

 
Entre as penas disciplinares aplicáveis aos 

infratores da ética profissional, está prevista a 

cassação do exercício profissional. Nesse caso, 
são necessárias as seguintes ações: 

 
I. Publicações de editais. 

II. Comunicações endereçadas às autoridades 
interessadas no assunto. 

III. Apreensão da carteira profissional do 
médico infrator. 

 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I.   
B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 17 – Considere o contexto 
apresentado na notícia abaixo: 

 

“Polícia Civil de Mogi Guaçu (SP) abriu inquérito 
para investigar o caso de lesão corporal 

cometida à uma gestante que teria sido abusada 
sexualmente pelo ginecologista enquanto fazia 

um exame pré-natal na rede pública do 
município. A defesa do profissional disse que ele 

não vai se manifestar sobre a denúncia e que 
aguarda o desfecho da ocorrência.” (Texto 

adaptado – G1.globo, Campinas e Região, no dia 

18/04/2017). 
 

Em relação ao caso apresentado e no que se 
refere ao disposto no Código de Ética Médica – 

aprovado pela Resolução CFM nº 1.931/2009, 
analise as assertivas abaixo: 

 
I. A sindicância poderá ser arquivada por 

desistência da parte denunciante a critério 

de decisão da Câmara do CRM. 
II. Poderá haver conciliação entre as partes. 

III. Na conciliação será permitido acerto 
pecuniário. 

IV. A denúncia anônima não será aceita. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I.   

B) Apenas II. 
C) Apenas IV. 

D) Apenas I e II. 
E) Apenas III e IV. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

QUESTÃO 18 – Em relação ao disposto na 
Resolução CFM nº 1.980/2011, no que se refere 

à Responsabilidade Técnica de uma empresa, 

instituição, entidade ou estabelecimento, 
analise as assertivas abaixo, assinalando V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O Diretor técnico não responde eticamente 
pelas informações prestadas perante os 

Conselhos Federal e Regionais de Medicina, 
apenas no que refere à parte técnica do 

estabelecimento. 

(  ) A responsabilidade do Diretor técnico 
somente cessará quando o Conselho 

Regional de Medicina tomar conhecimento 
do afastamento do médico responsável 

técnico. 
(  ) Deverá haver a substituição do diretor 

técnico ou clínico no prazo de 30 dias, 
contados a partir do impedimento, 

suspensão ou demissão. 

(  ) Ao médico responsável técnico integrante 
do corpo societário somente é permitido 

requerer baixa da responsabilidade técnica. 
 

A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) V – F – F – V. 

B) V – V – F – F. 

C) V – F – V – F. 
D) F – V – F – V. 

E) F – F – V – V. 
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Para responder às questões 19 e 20, 
considere a Resolução CFM nº 2.147/2016, 

que estabelece normas sobre a 

responsabilidade, atribuições e direitos de 
diretores técnicos, diretores clínicos e 

chefias de serviço em ambientes médicos. 
 

QUESTÃO 19 – Ao médico será permitido 
assumir a responsabilidade, seja como diretor 

técnico, seja como diretor clínico, em duas 
instituições públicas ou privadas, prestadoras de 

serviços médicos, mesmo quando tratar-se de 

filiais, subsidiárias ou sucursais da mesma 
instituição. Nesse contexto, analise as 

assertivas abaixo:  
 

I. Excetuam-se dessa limitação as pessoas 
jurídicas de caráter individual em que o 

médico é responsável por sua própria 
atuação profissional. 

II. Em nenhuma hipótese é possível ao médico 

exercer, simultaneamente, as funções de 
diretor técnico e de diretor clínico. 

III. Será permitida exercer a direção técnica em 
mais de dois estabelecimentos assistenciais 

quando preencher os requisitos exigidos na 
Resolução CFM nº 2.127/2015. 

 
Quais estão INCORRETAS?  

 

A) Apenas I.   
B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

QUESTÃO 20 – O Diretor Clínico é o 
representante do corpo clínico do 

estabelecimento assistencial perante o corpo 

diretivo da instituição, responsável pela 
assistência médica, coordenação e supervisão 

dos serviços médicos na instituição, sendo 
obrigatoriamente eleito pelo corpo clínico. São 

de sua competência, EXCETO: 
 

A) Assegurar que todo paciente internado na 
instituição tenha um médico assistente. 

B) Exigir dos médicos assistentes ao menos uma 

evolução e prescrição diária de seus 
pacientes, assentada no prontuário. 

C) Organizar os prontuários dos pacientes de 
acordo com o que determina as Resoluções 

do CFM.  
D) Suspender integral ou parcialmente as 

atividades do estabelecimento assistencial 
médico sob sua direção quando faltarem as 

condições funcionais previstas nas 

Resoluções do CFM. 
E) Determinar que, excepcionalmente nas 

necessidades imperiosas com risco de morte 
que possam caracterizar omissão de socorro, 

os médicos plantonistas de UTIs e dos 
Serviços Hospitalares de Urgência e 

Emergência Médica não sejam deslocados 
para fazer atendimento fora de seus setores. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 21 – De um grupo de 180 médicos, 

60% fala italiano e 40% fala inglês, mas não fala 
italiano. Dos que falam italiano, 25% também 

fala inglês. Assim, o número de médicos desse 
grupo que fala inglês é: 

 
A) 153 médicos. 

B) 108 médicos. 
C) 72 médicos. 

D) 99 médicos. 

E) 45 médicos. 
 

 

QUESTÃO 22 – Um paciente chega ao 
consultório médico acompanhado por seu 

sobrinho. Afirma ao médico que, hoje, tem o 
quádruplo da idade de seu sobrinho. E, daqui a 

24 anos, terá o dobro da idade do sobrinho. As 
idades do paciente e de seu sobrinho são, 

respectivamente: 

 
A) 80 e 20. 

B) 40 e 10. 
C) 48 e 12. 

D) 32 e 8. 
E) 24 e 6. 
 

 

QUESTÃO 23 – Considerando as proposições: 
 

Carlos é médico uma sentença verdadeira. 
Carlos é pediatra uma sentença falsa. 

 
Podemos concluir que teremos uma sentença 

composta verdadeira na alternativa: 
 

A) Carlos é médico, portanto é pediatra. 

B) Se Carlos é médico então ele é pediatra. 
C) Carlos é médico, portanto não é pediatra. 

D) Carlos é médico e pediatra. 
E) Carlos não é médico ou é pediatra. 
 

 

QUESTÃO 24 – Se são verdadeiras as 

sentenças proposicionais compostas:  
 

Se Antônia é pediatra então ela realiza 

plantão de seis horas. Se Antônia não é 
cirurgiã então ela atende no consultório. 

Mas Antônia não faz plantão de seis horas 
e não atende no consultório. 

 
Portanto, é verdade que: 

 
A) Antônia não é pediatra, mas é cirurgiã.  

B) Antônia é pediatra, mas não é cirurgiã. 

C) Antônia é pediatra e cirurgiã. 
D) Antônia não é pediatra e não é cirurgiã. 

E) Antônia é pediatra ou cirurgiã. 

QUESTÃO 25 – Na votação do Conselho 
Administrativo, concorreram candidatos de duas 

entidades (A e B); sabe-se que 1.450 

associados votaram e que o voto não é 
vinculado entre as duas entidades; 780 

associados votaram em pelo menos um 
candidato da entidade A e 940 votaram em pelo 

menos um candidato da entidade B. Quantos 
associados votaram em candidatos da entidade 

A e B? 
 

A) 860. 

B) 670. 
C) 510. 

D) 270. 
E) 135. 

 

 

QUESTÃO 26 – Pedro ou Renato é médico. Se 
Renato é médico então ele não trabalha no 

ambulatório. Pedro não é médico. Portanto, 

deduzimos que: 
 

A) Renato é médico e não trabalha no 
ambulatório. 

B) Pedro é médico e não trabalha no 
ambulatório. 

C) Renato não é médico e não trabalha no 
ambulatório. 

D) Renato é médico e trabalha no ambulatório. 

E) Pedro é médico e trabalha no ambulatório.  

 

 
QUESTÃO 27 – Supondo que é verdadeira a 

afirmação de que: Nego que Marcela é pediatra 
ou oftalmologista, é correto argumentar que: 

 
A) Marcela não é pediatra ou não é 

oftalmologista. 

B) Marcela não é pediatra e não é 
oftalmologista. 

C) Marcela não é pediatra, mas é oftalmologista. 
D) Marcela é pediatra, entretanto não é 

oftalmologista. 
E) Marcela é pediatra e oftalmologista. 

 

 

QUESTÃO 28 – A cozinha de um hospital 

oferece diariamente cinco tipos de proteínas, 
quatro tipos de carboidratos e três tipos de 

saladas. Quantos cardápios distintos a 
nutricionista poderá formar se cada cardápio é 

constituído exatamente de um tipo de proteína, 
um tipo de carboidrato e um tipo de salada? 

 
A) 120. 

B) 60. 

C) 40. 
D) 30. 

E) 12. 
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QUESTÃO 29 – O setor de registros de um 
hospital recebeu um lote de prontuários para 

serem arquivados. Foram entregues 16 

prontuários para cada funcionário do setor, 
sobrando 15 prontuários do lote. Mas, se fossem 

entregues 18 prontuários para cada funcionário, 
restaria um prontuário. Assim, o número total 

de prontuários no lote é de: 
 

A) 245. 
B) 127. 

C) 112. 

D) 118. 
E) 52. 

 

 

QUESTÃO 30 – Se Carlos disse a verdade, 
Patrícia e Pedro mentiram. Se Pedro mentiu, 

Camila falou a verdade. Se Camila falou a 
verdade, há um cirurgião na sala. No entanto, 

não há um cirurgião na sala, portanto podemos 

deduzir que: 
 

A) Carlos e Patrícia disseram a verdade. 
B) Carlos disse a verdade e Pedro não mentiu. 

C) Carlos não disse a verdade e Pedro não 
mentiu. 

D) Camila e Pedro mentiram. 
E) Patrícia disse a verdade e Pedro não mentiu. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – Em relação à responsabilidade 

civil do médico profissional liberal, é correto 
afirmar que: 

 
A) É objetiva, com presunção de culpa. 

B) É objetiva, fundada no risco da atividade. 
C) É objetiva por determinação de lei. 

D) É subjetiva. 
E) Poderá ser objetiva ou subjetiva, 

dependendo da especialidade desenvolvida 

pelo médico. 

 

 
QUESTÃO 32 – Na prática de ato ilícito, a 

mora do devedor: 
 

A) É ex persona, ou seja, depende de 
notificação. 

B) É ex persona, ou seja, ocorre a partir do 

trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 

C) Ocorre a partir do momento da prática do 
ato ilícito. 

D) É verificada a partir da data do ajuizamento 
da ação de indenização. 

E) É verificada a partir da citação do réu na 
ação de indenização. 

 

 
QUESTÃO 33 – Na responsabilidade do 

médico profissional liberal, o prazo de 
prescrição para a busca de indenização 

decorrente de danos pessoais originários de 
erro médico é de ______ anos, contados a 

partir da ciência do dano e de sua autoria. 
 

Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) dois  
B) três  

C) cinco  
D) dez  

E) vinte  

 

 

QUESTÃO 34 – Na prática de determinado 
contrato que envolva a participação de menor 

com quinze anos de idade, 
 

A) este deverá ser representado pelos seus 
responsáveis legais. 

B) este deverá ser assistido pelos seus 
responsáveis legais. 

C) este deverá ser assistido pelo seu curador. 

D) será necessária autorização judicial prévia. 
E) será necessária homologação judicial do 

contrato em questão. 

QUESTÃO 35 – Em um determinado 
procedimento comum, que tramita em sede de 

primeiro grau de jurisdição, o credor postulou a 

instauração do incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica da sociedade 

demandada. O incidente foi instaurado e, ao 
final de seu procedimento, o pedido de 

aplicação da teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica deixou de ser acolhido. 

Essa decisão 
 

A) poderá ser atacada pelo recurso de 

apelação. 
B) poderá ser atacada pelo recurso de agravo 

de instrumento. 
C) poderá ser atacada por recurso ordinário. 

D) é irrecorrível. 
E) poderá ser enfrentada por meio da 

impetração de mandado de segurança. 

 

 

QUESTÃO 36 – Na ação em que o autor busca 
ser indenizado pela ocorrência de dano moral, 

o valor da causa deverá ser: 
 

A) O valor de alçada. 
B) Meramente indicativo, pois caberá ao juiz 

arbitrar o valor devido na sentença 
condenatória. 

C) Inestimável, cabendo ao autor indicar 

qualquer valor apenas para fins de custas 
processuais. 

D) O equivalente ao valor que o autor pretende 
ser indenizado. 

E) Incerto, cabendo ao juiz determinar a 
quantificação na sentença. 

 

 

QUESTÃO 37 – O prazo para a interposição do 

recurso de agravo interno é de: 
 

A) 5 dias úteis. 
B) 10 dias corridos. 

C) 10 dias úteis. 
D) 15 dias corridos. 

E) 15 dias úteis. 
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QUESTÃO 38 – Ajuizada demanda 
indenizatória sob o procedimento comum em 

relação a dois médicos, tendo o julgador, na 

decisão de saneamento e organização do 
processo, extinto o processo em relação a um 

dos réus, reconhecendo a sua ilegitimidade 
passiva para a causa, o recurso adequado para 

atacar a decisão será: 
 

A) Agravo de instrumento. 
B) Agravo retido. 

C) Agravo interno. 

D) Apelação. 
E) Recurso ordinário. 

 

 

QUESTÃO 39 – Nos termos da legislação 
específica, o prazo de prescrição para ajuizar a 

ação popular é de: 
 

A) Cento e vinte dias. 

B) Um ano. 
C) Três anos. 

D) Cinco anos. 
E) Dez anos. 

 

 

QUESTÃO 40 – Considerando os critérios de 
classificação das constituições formulados por 

Alexandre de Moraes, em sua obra Direito 

Constitucional, analise as seguintes assertivas: 
 

I. A constituição dogmática se apresenta 
como produto escrito e sistematizado por 

um órgão constituinte, a partir de 
princípios e ideias fundamentais da teoria 

política e do direito dominante. 
II. As constituições promulgadas são aquelas 

elaboradas e estabelecidas sem a 

participação popular, por meio de 
imposição do poder da época. 

III. A constituição brasileira atual pode ser 
classificada como semiflexível. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

QUESTÃO 41 – No processo legislativo, a 
sanção 
 

A) deverá ser sempre total. 

B) poderá ser expressa ou tácita. 
C) deverá ocorrer no prazo de trinta dias. 

D) ocorrerá em projetos de lei ou de emenda 
constitucional devidamente aprovados pelo 

Congresso Nacional. 
E) uma vez realizada, encerra o processo 

legislativo. 
 

 

QUESTÃO 42 – O doutrinador Rafael Maffini, 
em sua obra Direito Administrativo, ao se 

referir a determinado princípio que orienta a 
Administração Pública, e que se encontra 

inserido explicitamente no texto da 
Constituição Federal, explica que “é princípio 

que impõe sejam as condutas administrativas 
orientadas a resultados satisfatórios, 

significando, assim, um primado de qualidade 

da ação da Administração Pública”. A qual 
princípio do Direito Administrativo o autor se 

refere? 
 

A) Impessoalidade. 

B) Publicidade. 
C) Segurança jurídica. 

D) Moralidade. 
E) Eficiência. 
 

 

QUESTÃO 43 – Analise as seguintes 
assertivas sobre o poder hierárquico da 

Administração Pública: 
 

I. O poder hierárquico consiste no 
instrumento de organização da 

Administração Pública através de 

mecanismos de distribuição escalonada das 
funções cometidas às unidades 

administrativas em patamares hierárquicos 
diferenciados. 

II. Considerando o rigor que caracteriza o 
poder hierárquico, não se admite 

transferência administrativa de 
competência na esfera da Administração 

Pública. 

III. Os poderes de chefia, de fiscalização e 
coordenação e de revisão de ato 

administrativo são exemplos de 
consectários do poder hierárquico. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 



430_CE_01_NS_21/6/201714:34:10 

Execução: Fundatec   

ADVOGADO 

13 

QUESTÃO 44 – Dentre as modalidades de 
licitação previstas na Lei nº 8.666/1993, é 

possível afirmar que _____________ 

representa a técnica mais simplificada, eis que 
de menor formalismo e voltada à contratação 

de menor vulto. 
 

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna do trecho acima. 

 
A) o convite 

B) o pregão 

C) a tomada de preços 
D) a concorrência pública 

E) o leilão 

 

 
QUESTÃO 45 – Qual das alternativas abaixo 

NÃO corresponde a características gerais dos 
bens públicos? 

 

A) Inalienabilidade relativa. 
B) Imprescritibilidade. 

C) Impenhorabilidade. 
D) Não oneração. 

E) Inalterabilidade de sua afetação. 

 

 
QUESTÃO 46 – O Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN) é de competência: 

 
A) Apenas municipal. 

B) Apenas estadual. 
C) Apenas federal. 

D) Municipal e estadual. 
E) Federal e estadual. 

 

 

QUESTÃO 47 – A moratória representa um 

benefício outorgado pelo credor ao devedor, 
dilatando ou prorrogando o prazo para o 

vencimento de determinada obrigação. No 
Direito Tributário, em relação à concessão de 

moratória, é correto afirmar que: 
 

A) Somente poderá ser concedida em caráter 
individual, por despacho fundamentado da 

autoridade administrativa. 

B) Poderá ser concedida em caráter individual 
ou em caráter geral. 

C) Somente poderá ser concedida pela União. 
D) A lei que concede a moratória não precisará 

indicar o prazo de duração, vigorando até 
ser revogado por nova lei ordinária. 

E) Somente poderá ser concedida por lei 
complementar. 

 

 
 

 

QUESTÃO 48 – Sobre o crédito e o 
lançamento tributário, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 
A) As circunstâncias que modificam o crédito 

tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou 
as garantias e privilégios a ele atribuídos, ou 

que extinguem a sua exigibilidade, afetam a 
obrigação tributária que lhe deu origem. 

B) O crédito tributário regularmente constituído 
somente se modifica ou extingue, ou tem 

sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos 

casos previstos no Código Tributário 
Nacional. 

C) O crédito tributário, uma vez constituído, 
deve ser cobrado, exceto nas hipóteses em 

que a lei trata da suspensão, extinção ou 
exclusão de sua exigibilidade. 

D) O crédito tributário decorre da obrigação 
principal e tem a mesma natureza desta. 

E) A atividade administrativa de lançamento é 

vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 

 

 

QUESTÃO 49 – Nos termos do Código Penal, a 
prática de ato em estrito cumprimento do 

dever legal representa: 
 

A) Conduta atípica. 

B) Causa de exclusão de culpabilidade. 
C) Motivo para redução da pena. 

D) Situação de inexigibilidade de conduta 
diversa. 

E) Causa de exclusão de ilicitude. 

 

 
QUESTÃO 50 – De acordo com o disposto na 

Lei nº 9.099/1995, que regula o procedimento 

dos Juizados Especiais Criminais, consideram-
se infrações penais de menor potencial 

ofensivo as contravenções penais e os crimes a 
que a lei comine pena máxima não superior a: 

 
A) Um ano, desde que não cumulada com 

multa. 
B) Um ano, cumulada ou não com multa. 

C) Dois anos, desde que não cumulada com 

multa. 
D) Dois anos, cumulada ou não com multa. 

E) Três anos, cumulada ou não com multa. 
 

 
 


