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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui 

o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

❖ O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 

❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

❖ O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das provas e somente poderá anotar suas opções 

de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e 

nem o Cartão Resposta.  

❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  

❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 

posterior 
 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

TIPO A 

❖ Ao receber este caderno, verifique se: 

▪ A sua opção de CARGO está correta. 

▪ Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  
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 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – TIPO A 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO I 

 
“Brasil envelhece cedo e mal, e pandemia é um sinal de 

alarme”, afirma epidemiologista 
 

Em entrevista ao Viva Bem, o médico gerontólogo e 
epidemiologista, Alexandre Kalache, disse que o Brasil envelhece 
cedo e mal. Segundo ele, aos 45 anos o brasileiro já tem as 
mazelas que ninguém esperaria antes dos 80, “Hipertensão, 
problemas cardíacos, diabetes, e acaba com alto risco para morrer 
de covid-19 também”. Kalache afirmou que 30% dos que morrem 
da doença no país são jovens, com menos de 60 anos. “Do ponto 
de vista biológico, de indicadores, essas pessoas já são idosas, 
envelheceram precocemente mal”. 

O médico espera que a pandemia funcione como um 
sinal de alarme, e que é preciso acordar. De acordo com ele, hoje, 
no Brasil, não há um plano que proteja os idosos vulneráveis. 
“Nenhum país pode se chamar civilizado se não protege os que 
são mais frágeis”, disse. Ele alertou ainda para a necessidade de 
que os idosos tenham a devida atenção, em maioria não estão 
preparados para viver tão digitalmente. 

O “alarme” soa para mostrar que o normal de ontem não 
funciona, e não só quando o assunto são as relações humanas. A 
relação com o meio ambiente também deve ser questionada, 
segundo o médico. “O jeito com que estávamos tratando o meio 
ambiente, aquecimento global, desflorestamento, desrespeitando 
o mar faz com que esses vírus que estavam ali —aparentemente 
1,8 milhão só na Amazônia —, aproveitem do nosso descuido”, 
disse. “Eles vão dizer de novo ‘tomem cuidado, porque nosso 
compromisso não é com a espécie humana, é com a vida’”. 
 

Disponível em https://www.portalraizes.com/brasil-envelhece-cedo-e-mal/. 
Acesso em 07/09/2020. 

 
 
1. No TEXTO I, o médico Alexandre Kalache destaca aspectos 

importantes do comportamento humano que dizem respeito  
 

A) à saúde e à economia. 
B) à atividade física e à saúde. 
C) à saúde e ao meio ambiente. 
D) ao meio ambiente e à economia.  
 

 

2. “...o médico gerontólogo e epidemiologista, Alexandre 
Kalache, disse que o Brasil envelhece cedo¹ e mal².” As 
palavras “cedo” e “mal” estão desempenhando, na oração 
destacada, a função de 
 

A) 1 – adjetivo / 2 – advérbio. 
B) 1 – advérbio / 2 – adjetivo. 
C) 1 – adjetivo / 2 – adjetivo. 
D) 1 – advérbio / 2 – advérbio. 
 
 
 
 

3. Em “Do ponto de vista biológico, de indicadores, essas 
pessoas já são idosas, envelheceram precocemente mal”, o 
verbo “envelheceram”, de acordo com a sua regência, é 
classificado como 

 

A) intransitivo. 
B) transitivo direto. 
C) transitivo indireto. 
D) transitivo direto e indireto. 

 

 

4. “’Nenhum país pode se¹ chamar civilizado se² não protege 
os que são mais frágeis’, disse.” As partículas “se” que foram 
destacadas no período exercem, respectivamente, função de 
 

A) 1 – conjunção integrante / 2 – conjunção condicional. 
B) 1 – pronome recíproco / 2 – conjunção condicional. 
C) 1 – pronome reflexivo / 2 – conjunção integrante. 
D) 1 – pronome oblíquo / 2 – pronome recíproco. 

 

 

5. “Hipertensão, problemas cardíacos, diabetes, e acaba com 
alto risco para morrer de covid-19 também”. O adjetivo 
“cardíacos” recebe acento por 
 

A) ser uma palavra paroxítona terminada em S. 
B) ser uma palavra oxítona terminada em OS. 
C) ser uma palavra paroxítona com hiato. 
D) ser uma palavra proparoxítona. 

 
TEXTO II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em 
http://www.editoraopirus.com.br/uploads/go/materiais/portugues/go-

portugues-ita-5e7b3a5b762b2.pdf. Acesso em 07/09/2020. 

 
 
 
 
 



 

 

  

~ 3 ~ 
 

 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – TIPO A 

6. Na tirinha do TEXTO II, Armandinho não entendeu a 
mensagem do seu pai porque 

 

A) não se apropriou dos significados de algumas palavras dos 
livros. 

B) não gostou das histórias que foram retratadas nos livros. 
C) ainda não tinha se deixado encantar pela leitura. 
D) não compreendeu o que leu. 
 

 
7. Na fala “...mas não noto nada diferente!”, o termo grifado é 

classificado gramaticalmente como 
 

A) advérbio de intensidade. 
B) conjunção adversativa. 
C) pronome indefinido. 
D) preposição. 
 

TEXTO III 
 

 
Disponível em https://vivamarilia.com.br/artigo/lancamento-do-maio-amarelo-

2018-nos-somos-o-transito. Acesso em 09/09/2020. 

 
8. A frase “Juntos por uma Marília sem acidentes” tem como 

objetivo  
 

A) informar as estatísticas de acidentes em Marília. 
B) unir a população pela diminuição do número de acidentes. 
C) criticar o comportamento dos motoristas imprudentes no 

trânsito. 
D) convidar os cidadãos para um evento na cidade contra os 

acidentes. 
 

 

9. Em “Seja consciente e evite acidentes”, os verbos grifados 
visam chamar atenção dos leitores para a questão dos 
cuidados com o trânsito. Para realizar essa interação com o 
público, os verbos foram conjugados em que tempo e modo 
verbais? 
 

A) Presente do modo indicativo. 
B) Afirmativo do modo imperativo. 
C) Presente do modo imperativo. 
D) Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 
 
 

10. No trecho “Quando alguém sai de casa, só não pode esquecer 
de levar uma coisa: o RESPEITO”, o sinal dos dois pontos foi 
empregado para 

 

A) discriminar os componentes de uma ideia. 
B) anunciar uma citação da fala de alguém. 
C) complementar uma palavra ou expressão anterior. 
D) separar elementos que exercem a mesma função sintática. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
11. As mídias de armazenamento de leitura ótica evoluíram 

bastante nas últimas décadas e possuem hoje diversos 
padrões. São exemplos destes tipos de mídias o CD, o DVD e 
o Blu-ray. A respeito da capacidade de armazenamento do 
padrão DVD-9, que possui uma única face de gravação, mas 
com dupla camada e diâmetro de 12cm, assinale a alternativa 
que indica corretamente a capacidade em gigabytes deste tipo 
de mídia de armazenamento.  
 

A) 2.7 GB 
B) 8.5 GB 
C) 4.7 GB    
D) 2.9 GB 

 

 

12. Os periféricos de computador podem ser classificados como 
periféricos de entrada ou de saída. Um bom exemplo de 
periférico de saída é o monitor, pois o computador repassa 
informações para o mesmo através de sinais transmitidos via 
cabos. Assinale a alternativa que indica corretamente um 
padrão de conector usado para ligar monitores em 
computadores. 
 

A) DVI 
B) ZIF 
C) PS2  
D) RJ11  

 

 

13. O Mozilla Firefox é um dos navegadores de Internet mais 
conhecidos e utilizados. Considerando a versão 78 deste 
navegador, a respeito de recursos presentes nele e como 
utilizá-los, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Os atalhos Ctrl + N e Ctrl + T servem, respectivamente, para 
abrir uma nova aba e uma nova janela do Firefox. 

II. O Firefox permite a configuração de proxy. Essa configuração 
que pode ser feita de forma manual ou através de detecção 
automática.     

III. É possível imprimir páginas da Internet no Firefox. Este 
recurso pode ser acessado de forma rápida por meio do atalho 
Ctrl + Shift + P. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e III. 
B) apenas em II. 
C) apenas em I e II. 
D) em I, II e III. 
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14. No painel de configurações do sistema operacional Windows 
10 existe um ícone chamado “Ferramentas Administrativas”, 
que, ao ser acessado, apresenta como uma de suas opções 
as configurações dos serviços do sistema operacional. A 
respeito das configurações que podemos atribuir aos serviços 
presentes no Windows 10, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Ao acessarmos as propriedades de um serviço, será exibida 
uma tela com abas com configurações, como, por exemplo, 
Geral, Logon e Recuperação. 

II. É na aba de Recuperação que definimos qual deve ser o 
comportamento do sistema operacional em caso de falha de 
algum serviço. Alguns serviços suportam configurações 
específicas em casos de primeira falha, segunda falha ou 
falhas posteriores. São exemplos destas configurações as 
opções Reiniciar o Serviço, Executar um Programa e Reiniciar 
o Computador.  

III. As ações permitidas em termos de execução de um serviço 
são: Iniciar, Parar e Hibernar. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e II. 
B) apenas em I. 
C) apenas em I e III. 
D) apenas em II e III. 
 

 

15. No pacote Microsoft Office 2013, o editor de planilhas 
eletrônicas Excel permite a classificação de um conjunto de 
células. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome 
de uma das opções presentes no campo “Classificar em” 
quando selecionamos no menu do Excel a opção “Personalizar 
Classificação”. 
 

A) Largura da Coluna 
B) Tamanho da Fonte 
C) Ícone de Célula 
D) Nome da Fonte 
 

 

16. As impressoras atuais dispõem de diversas opções de 
tecnologias em termos de conectividade, seja por meio de fios 
ou não. A respeito destas tecnologias e de como podemos 
configurá-las no Microsoft Windows 10 através da tela 
“Localizar uma impressora por outras opções”, analise as 
afirmativas a seguir: 

 

I. Ao selecionarmos a opção de adição de uma impressora 
bluetooth, precisamos informar o número IP desta impressora 
na rede. 

II. É possível configurar impressoras compartilhadas na rede. 
Isso pode ser feito através da digitação do nome de 
compartilhamento da impressora.    

III. A opção de adição de impressora usando configurações 
manuais permite a escolha de portas existentes no sistema. 
Exemplos deste tipo de porta são LPT1 e COM1.  

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e III. 
B) apenas em II. 
C) apenas em I e II. 
D) apenas em II e III. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

17. Os lados de um triangulo retângulo estão em progressão 
geométrica de razão 3 cm. Assinale a alternativa que indica 
corretamente o valor da hipotenusa. 

 

A) 9 cm 
B) 12 cm 
C) 10 cm 
D) 15 cm 

 

 

18. Os ângulos internos de um triângulo estão dispostos como na 
figura a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinale a alternativa que indica corretamente o valor de x. 
 

A) 5 
B) 4 
C) 3 
D) 2 

 

 

19. Para uma apresentação teatral de uma companhia 
internacional foram vendidos 500 ingressos. Os ingressos 
foram divididos em dois setores: o setor A, custando R$ 35,00, 
e o setor B, custando R$ 15,00. Sabendo que a renda total da 
apresentação foi de R$ 9.100,00, assinale a alternativa que 
indica corretamente a quantidade de ingressos vendidos no 
setor A. 
 

A) 80 ingressos  
B) 180 ingressos  
C) 270 ingressos  
D) 420 ingressos  

 

 

20. No curso de Engenharia Civil, na turma de 2021.1, 10 alunos 
irão se formar. Para a cerimônia de formatura, terão que formar 
uma comissão, composta de 3 alunos, que representará o 
grupo na tomada de decisões. Assinale a alternativa que indica 
corretamente a quantidade de maneiras distintas que 
podemos usar para formar a comissão. 
 

A) 100 
B) 120 
C) 140 
D) 150 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. Sobre os mapas estratégicos, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Os mapas estratégicos auxiliam na visualização dos objetivos 
estratégicos e dos indicadores envolvidos. 

II. O mapa estratégico é o papel impresso, em cores, da história 
da estratégia de uma organização. 

III. É proibido colocar, no mapa estratégico, os fatores ou 
objetivos da organização. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 

 

 

22. Assinale a alternativa que indica o tributo que está 
correlacionado com a contabilização da folha de pagamento 
dos trabalhadores em geral. 
 

A) Imposto sobre Ganho de Capital 
B) Contribuição sobre Rendimentos não Tributáveis 
C) Imposto sobre Salário-Família 
D) Imposto de Renda Retido na Fonte 

 

 

23. Analise as afirmativas a seguir sobre o vale-transporte: 
 

I. Embora não esteja previsto em lei, a prática contábil determina 
o pagamento do vale-transporte aos trabalhadores em geral, 
pois estes não podem ser onerados com o deslocamento até 
o local de trabalho. 

II. O vale-transporte abrange os deslocamentos do trabalhador 
no percurso residência-trabalho e vice-versa. 

III. O vale-transporte não tem natureza salarial. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 

 

 

24. Na Contabilidade, é correto afirmar que a sigla DRE significa 
 

A) Despesas e Receitas Executadas. 
B) Demonstração do Resultado do Exercício. 
C) Despesas, Receitas e Empregos. 
D) Demonstrativo de Receitas Especiais. 

 

 

25. De acordo com o Regimento Interno do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM-MT), as Comissões 
de Tomada de Contas e de Licitação serão compostas por 
 

A) 2 (dois) integrantes, no mínimo. 
B) 5 (cinco) integrantes, no mínimo. 
C) 4 (quatro) integrantes, no mínimo. 
D) 3 (três) integrantes, no mínimo. 
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26. Analise as afirmativas a seguir sobre a Administração e o 
Planejamento: 
 

I. As instituições públicas, por sofrerem ingerência dos 
governos, não devem adotar as técnicas administrativas 
aplicadas pelas instituições privadas. 

II. A Administração não foca na necessidade de medição do 
desempenho dos órgãos públicos, pois objetiva basicamente 
que eles cumpram as suas finalidades institucionais.  

III. Planejar é a arte de promover a abundância de recursos e o 
excesso de competividade nas organizações. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 
 

 

27. Assinale a alternativa que indica corretamente uma 
característica da gestão estratégica. 

 

A) foco no curto prazo 
B) demissão de stakeholders 
C) postergação das decisões 
D) sustentabilidade 
 

 

28. Sobre o planejamento estratégico, assinale a alternativa 
correta. 

 

A) A gestão estratégica é menos ampla do que o planejamento 
estratégico, já que, ao contrário daquela, esse último tem 
longevidade. 

B) A fim de evitar o controle das organizações pelos níveis 
superiores, o planejamento estratégico prega que apenas a 
base da organização está encarregada de tomar decisões 
estratégicas. 

C) Como o planejamento estratégico é dinâmico, ele deve ser 
monitorado com frequência. 

D) Como forma de minimizar os custos financeiros das 
organizações, a perspectiva do cliente, no planejamento 
estratégico, deve ser desconsiderada na elaboração da 
estratégia.  

 

 
29. Assinale abaixo o grupo de conceitos que estão corretamente 

associados à chamada análise de SWOT. 
 

A) Soberania e Organização 
B) Forças e Ameaças 
C) Sinceridade e Tempo 
D) Sentimentos e Trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Sobre as leis, os decretos e as resoluções, analise as 
afirmativas a seguir: 

 

I. Havendo dúvida entre o que está no decreto ou na lei, deve o 
servidor público aplicar esta última, ainda que contrarie aquele. 

II. Os decretos não podem exceder a quantidade de 10 (dez) 
artigos, vedado o uso de alíneas.  

III. As resoluções podem conter até 20 (vinte) parágrafos, vedado 
o uso de incisos. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em II. 
C) apenas em III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 

 

 

31. Assinale a alternativa que indica algo que é permitido no 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso 
(CRM-MT) 
 

A) ingressar no CRM-MT em estado de embriaguez 
B) fumar em locais de designação específica 
C) fazer circular lista ou abaixo-assinado 
D) alterar atestados médicos 

 

 

32. Sobre as posturas do servidor público e o atendimento 
presencial, virtual e telefônico, assinale a alternativa correta. 
 

A) No atendimento presencial, o servidor público deve prezar 
sempre pela cortesia, não podendo, caso escute algum 
comentário negativo sobre a demora na prestação do serviço 
público, revidar com ofensas agressivas ao usuário. 

B) Caso o servidor público receba e-mail do Poder Judiciário com 
solicitação de cumprimento de decisão judicial, ele deve 
desconsiderar a mensagem, pois o correto, nesse caso, é 
aguardar o comparecimento do oficial de justiça no 
atendimento presencial.  

C) Os trajes de trabalho das servidoras públicas não podem 
incentivar a promiscuidade, sob pena de serem as servidoras 
responsabilizadas se se envolverem em ocorrência de assédio 
sexual ou estupro no âmbito da repartição pública. 

D) Nos órgãos públicos, o atendimento telefônico deve ser o mais 
objetivo possível, não podendo o servidor demorar mais de 5 
(cinco) minutos em linha com o usuário do serviço. 

 

 

33. Assinale a alternativa que indica corretamente a natureza 
jurídica conferida ao Conselho Regional de Medicina do 
Estado de Mato Grosso (CRM-MT). 
 

A) fundação federal dotada de personalidade jurídica de direito 
privado 

B) autarquia estadual com autonomia administrativa 
C) autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito 

público 
D) autarquia estadual com autonomia financeira 
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34. Sobre os atos administrativos, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. É da essência da motivação a indicação expressa dos motivos 

que levaram à prática do ato administrativo. 
II. O ato administrativo não pode estar atrelado à vontade da 

autoridade pública que regularmente o assinou, sob pena de 
ser revogado por vício de forma e de motivação. 

III. Considera-se ato administrativo, por exemplo, um contrato de 
locação celebrado entre um órgão público e um consumidor. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 
 

 

35. De acordo com a classificação quanto à formação de vontade, 
é correto afirmar que os atos administrativos podem ser 

 

A) simples, complexos ou compostos. 
B) declaratórios, constitutivos ou extintivos. 
C) internos ou externos. 
D) perfeitos, imperfeitos ou pendentes. 
 

 

36. No Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso 
(CRM-MT), é correto afirmar que o Código de Conduta dos 
Funcionários é aplicado 

 

A) apenas para os colaboradores do CRM-MT e de suas 
delegacias sob gestão. 

B) a todos os colaboradores e prestadores de serviços do CRM-
MT, excluídas as pessoas jurídicas. 

C) a todos os colaboradores e a quem, ainda que 
temporariamente, se portar como funcionário do CRM-MT e de 
suas delegacias sob gestão, excluídos os prestadores de 
serviços e fornecedores. 

D) a todos os colaboradores, prestadores de serviços e 
fornecedores do CRM-MT e de suas delegacias sob gestão, 
bem como às demais pessoas físicas e/ou jurídicas que 
estabeleçam relação com a entidade e ela representem. 

 

 

37. Sobre a documentação e o arquivo, assinale a alternativa 
correta. 

 

A) Os métodos alfabético e numérico surgiram para abolir o uso 
do método geográfico.  

B) O método ideográfico é raramente utilizado no dia-a-dia das 
instituições. 

C) Em relação à ordenação dos documentos de um arquivo, o 
método alfabético pertence ao sistema direto. 

D) No método numérico simples, é vedada a utilização de índice. 
 
 
 
 
 
 
 

38. À luz da Lei nº 3.268/57, analise as afirmativas a seguir sobre 
os Conselhos de Medicina: 

 

I. Todos os conselheiros suplentes do Conselho Federal de 
Medicina são indicados pela Associação Médica Brasileira. 

II. O presidente e o secretário geral do Conselho Federal de 
Medicina residirão no Distrito Federal durante todo o tempo de 
seus mandatos.  

III. A renda do Conselho Federal será constituída, dentre outras 
fontes de custeio, de 2% (dois por cento) da totalidade do 
imposto sindical pago pelos médicos e servidores dos 
Conselhos Regionais de Medicina. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 

 

 

39. Acerca do Regimento Interno do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM-MT), assinale a 
alternativa correta. 

 

A) A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, em edital onde 
constará o número de médicos inscritos no CRM-MT. 

B) A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria ou pelo 
Corregedor Adjunto, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, em edital onde constará o número de médicos inscritos 
no CRM-MT. 

C) A convocação da Assembleia Geral será feita através de edital 
publicado duas vezes, pelo menos, no Diário Oficial e em jornal 
de grande circulação. 

D) A Assembleia Geral não poderá ser convocada 
extraordinariamente. 

 

 
40. Com base no Regimento Interno do Conselho Regional de 

Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM-MT), analise as 
afirmativas a seguir: 

 

I. Compete ao CRM-MT manter um registro atualizado dos 
médicos e dos profissionais de enfermagem com exercício no 
Estado de Mato Grosso. 

II. Compete ao CRM-MT promover, por todos os meios ao seu 
alcance, o perfeito desempenho técnico e moral da medicina e 
o prestígio e bom conceito da medicina, da profissão e dos que 
a exerçam.  

III. Compete ao CRM-MT registrar títulos de especialista. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 


