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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Texto para as questões de 1 a 5. 

 

Atendimento pediátrico por telemedicina é possível? 

 

Segundo Ana Escobar, o atendimento médico é 

essencialmente presencial, mas, devido à pandemia, o 

atendimento por telemedicina emergiu como uma 

possibilidade, com caráter de exceção. Agora, cabe aos 

Conselhos de Medicina discutir a regulamentação da prática. 
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Pela necessidade de distanciamento social, por 

conta da pandemia, a telemedicina tem sido uma solução 

para garantir atendimento aos pacientes. Na pediatria, 

apesar de o primeiro contato necessitar ser presencial para 

avaliar a saúde das crianças, os médicos podem responder 

posteriores dúvidas e orientar a família por atendimento 

virtual ou telefônico. Segundo especialista, o tema ainda é 

discutido nos Conselhos de Medicina, principalmente com o 

foco de regulamentação, mas a telemedicina, amplamente 

difundida na pandemia, pode se tornar uma prática 

recorrente. 

Em entrevista ao Jornal da USP no Ar, Ana Escobar, 

da faculdade de medicina da USP e coordenadora da 

disciplina de pediatria preventiva e social, informa que, 

apesar de o atendimento presencial ser fundamental, 

devido à proximidade com a família dos pacientes, os 

médicos pediatras são procurados para esclarecer dúvidas e 

fornecer orientações, portanto, o teleatendimento já faz 

parte do dia a dia dos profissionais: “Isso já é muito 

constante na prática pediátrica e, com a pandemia, houve 

um aumento da procura. Neste século 21, nós temos 

telefones com vídeo, o que facilita muito o contato e muitas 

dúvidas podem ser esclarecidas nessa nova configuração”. 

A telemedicina pode impactar inclusive a saúde 

pública. Esse tipo de atendimento evita a necessidade de 

deslocamento e, no futuro, após a regulamentação, pode 

representar maior agilidade nas consultas médicas de 

prontos-socorros e Unidades Básicas de Saúde, como afirma 

Ana: “Evita deslocamento, evita aglomeração em  

pronto-socorro e evita consultas que seriam 

desnecessárias”. 

A professora explica que o atendimento médico é 

essencialmente presencial, mas, devido à pandemia, o 

atendimento por telemedicina emergiu como uma 

possibilidade, com caráter de exceção. Agora, cabe aos 

Conselhos de Medicina discutir a regulamentação da 

prática: “Os Conselhos de Medicina têm um desafio para 

orientar todos os médicos e pacientes de como isso vai se 

configurar daqui para a frente dentro das normas”. Para 

Ana, a telemedicina veio para ficar: “É um caminho que não 

tem mais volta, porque ajuda muito o paciente. Às vezes, é 

só uma dúvida ou uma situação que precisa ser esclarecida 

com uma conversa. Eu acho que a telemedicina veio para 

ficar, o que precisa agora é definir as regras”. 

 

Internet: <https://jornal.usp.br> (com adaptações). 

QUESTÃO 1  
  

 
A oração “discutir a regulamentação da prática”, do subtítulo 
do texto, classifica-se como subordinada 
 
(A) substantiva subjetiva. 
(B) substantiva objetiva direta. 
(C) substantiva objetiva indireta. 
(D) adjetiva restritiva. 
(E) adverbial temporal. 
 

QUESTÃO 2  
  

 
A locução verbal “tem sido” (linha 2) é um exemplo do 
 
(A) presente composto do indicativo. 
(B) presente simples do indicativo na voz passiva. 
(C) futuro do presente composto do indicativo. 
(D) pretérito imperfeito composto do subjuntivo. 
(E) pretérito perfeito composto do indicativo. 
 

QUESTÃO 3  
  

 
Em “informa que, apesar de o atendimento presencial ser 
fundamental, devido à proximidade com a família dos 
pacientes, os médicos pediatras são procurados para 
esclarecer dúvidas e fornecer orientações” (linhas de 14 a 18), 
o sujeito da forma verbal “ser” é 
 
(A) “apesar de”. 
(B) “fundamental”. 
(C) “o atendimento presencial”. 
(D) “informa”. 
(E) “que”. 
 

QUESTÃO 4  
  

 
O pronome demonstrativo “Esse” (linha 25) participa de um 
processo coesivo de 
 
(A) sequenciação temporal. 
(B) sequenciação consecutiva. 
(C) referenciação exofórica. 
(D) referenciação anafórica. 
(E) referenciação catafórica. 
 

QUESTÃO 5  
  

 
Na fala de Ana Escobar, “Os Conselhos de Medicina têm um 
desafio para orientar todos os médicos e pacientes de como 
isso vai se configurar daqui para a frente dentro das  
normas” (linhas de 37 a 39), o acento empregado na forma 
verbal “têm” está 
 
(A) correto, como marca do singular. 
(B) correto, como marca do plural. 
(C) correto, como marca de presente. 
(D) incorreto e deveria ser substituído pelo agudo. 
(E) incorreto e deveria simplesmente ser excluído. 
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Texto para as questões de 6 a 8. 
 

 

 
 

Internet: <https:www.google.com>. 
 

QUESTÃO 6  
  

 
O humor da tirinha decorre do fato de que 
 
(A) nenhum dos personagens apresentados é de fato 

médico. 
(B) o ambiente retratado não se parece com o de um 

hospital ou o de um consultório médico. 
(C) os pacientes que aparecem não estão realmente com 

alguma doença. 
(D) os diagnósticos se baseiam em crenças não científicas. 
(E) os diagnósticos estão todos aparentemente certos. 
 

QUESTÃO 7  
  

 

No Brasil, na linguagem informal, o “coisa-ruim” é 
 
(A) o diabo. 
(B) um personagem folclórico. 
(C) um tratamento. 
(D) uma crendice popular. 
(E) uma doença. 
 

QUESTÃO 8  
  

 
A palavra “tinhoso” é comumente um adjetivo, mas, no texto 
verbal da tirinha, funciona como um 
 
(A) pronome. 
(B) advérbio. 
(C) verbo. 
(D) artigo. 
(E) substantivo. 

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

QUESTÃO 9  
  

 

O dispositivo de armazenamento de dados SSD (Solid State 

Drive) é categorizado como unidade de estado sólido porque 

 

(A) é feito de alumínio. 

(B) as informações são armazenadas, nele, em memórias 

flash e RAM. 

(C) não possui componentes móveis. 

(D) não utiliza magnetismo como forma de gravação. 

(E) o SSD, ao contrário dos antigos disquetes, não é 

flexível. 

 

QUESTÃO 10  
  

 

No programa MS Excel 365, ao se inserir a data 01/01/1901 

na célula A1 e formatá-la como Geral, será exibido o valor 

 

(A) 0. 

(B) 1. 

(C) 365. 

(D) 366. 

(E) 367. 

 

QUESTÃO 11  
  

 

Assinale a alternativa que apresenta o programa do  

Windows 10 que é equivalente à função Instantâneo, do 

menu Inserir do programa MS Power Point 365. 

 

(A) câmera 

(B) captura e esboço 

(C) MS InfoPath 

(D) Paint 3D 

(E) MS Sway 
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QUESTÃO 12  
  

 

Assinale a alternativa que apresenta as teclas que devem ser 

pressionadas para, no sistema operacional Windows 10, 

inserir um emoji em algum trabalho. 

 

(A) tecla  + ponto (.) 

(B) tecla  + asterisco (*) 

(C) teclas  +  

(D) teclas  +  

(E) teclas + espaço 

 

QUESTÃO 13  
  

 

O programa navegador Google Chrome, na sua versão 86, 

introduziu uma opção para se habilitar o recurso  

back/forward cache. A função desse recurso é 

 

(A) corrigir eventuais erros de incompatibilidade de 

versões do sistema operacional. 

(B) garantir a confidencialidade dos acessos a páginas da 

web. 

(C) garantir a inviolabilidade dos acessos a páginas da web. 

(D) acelerar os downloads de arquivos via navegador, ou 

seja, utilizando o protocolo HTTP. 

(E) acelerar o carregamento de páginas da web. 

 

QUESTÃO 14  
  

 

vírus cavalo de Troia ransomware 

worm spyware  

 

Assinale a alternativa que apresenta o número de malwares 

com capacidade de autoduplicação que constam na  

tabela acima. 

 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

(E) 5 

QUESTÃO 15  
  

 
Uma empresa realizou uma pesquisa, na qual foram 

formuladas duas perguntas. Após sua conclusão, foram 
obtidos os seguintes números: 225 colaboradores 
responderam à primeira pergunta; 225 responderam à 
segunda pergunta; 230 responderam apenas a uma das 

perguntas; e 
1

4
dos colaboradores não quis participar da 

pesquisa. 
 
Com base nesse caso hipotético, é correto concluir que a 
empresa possui um total de  
 
(A) 410 colaboradores. 
(B) 420 colaboradores. 
(C) 430 colaboradores. 
(D) 440 colaboradores. 
(E) 450 colaboradores. 
 

QUESTÃO 16  
  

 
O dia 9 de outubro de 2020 foi uma sexta-feira e, 

nesse dia, a cidade de Campo Grande concedeu uma escola 
pública a uma organização não governamental (ONG), por um 
período experimental de 3.000 dias. 
 
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o 
último dia de vigência da concessão será uma 
 
(A) segunda-feira. 
(B) terça-feira. 
(C) quarta-feira. 
(D) quinta-feira. 
(E) sexta-feira. 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 17  
  

 

Anualmente, na festa de confraternização de uma 
empresa, alguns de seus colaboradores são sorteados para 
participar de uma gincana. Ao colaborador sorteado 
apresentam-se três fichas retangulares e do mesmo 
tamanho, todas voltadas para baixo. Em cada uma delas, 
estão representadas as letras C, R ou M. A cada rodada da 
gincana, as fichas são embaralhadas e, em seguida, alinhadas, 
aleatoriamente. O colaborador selecionado para participar da 
brincadeira deve ordenar as fichas a seu gosto, mantendo as 
letras voltadas para baixo e tentando obter a sigla CRM. Ao 
desvirá-las, para cada letra que esteja na posição correta, 
ganhará um prêmio de R$ 500,00. 
 
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a 
probabilidade de que um colaborador participante da gincana 
ganhe exatamente R$ 1.000,00 é igual a 
 
(A) 0. 
(B) 1

9
. 

(C) 2

9
. 

(D) 1

3
. 

(E) 2

3
. 

 

QUESTÃO 18  
  

 
Para numerar as páginas de um manual a partir do 

número 1, foram utilizados 1.191 dígitos.  
 
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o 
manual possui 
 
(A) 433 páginas. 
(B) 483 páginas. 
(C) 523 páginas. 
(D) 583 páginas. 
(E) 613 páginas. 
 

QUESTÃO 19  
  

 
Em uma reunião do conselho, estão presentes  

13 médicos que atuam no estado do Mato Grosso do Sul. 
 
Com base nesse caso hipotético, assinale a única alternativa 
necessariamente verdadeira. 
 
(A) A maioria dos participantes da reunião é do sexo 

masculino. 
(B) Pelo menos duas das médicas nasceram em um  

dia ímpar. 
(C) Pelo menos duas das médicas fazem aniversário no 

mesmo mês. 
(D) Pelo menos uma das médicas “pesa” mais de 89 kg. 
(E) Pelo menos uma das médicas nasceu em julho ou em 

dezembro. 

QUESTÃO 20  
  

 

Um órgão público está ofertando 5 vagas imediatas 

para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As 

remunerações variam entre R$ 798,45 e R$ 3.761,13 e as 

taxas de inscrição variam entre R$ 14,70 e R$ 16,20.  

Os candidatos serão avaliados apenas por meio de prova 

objetiva, composta de 25 questões (nível fundamental),  

30 questões (nível médio) e 40 questões (nível superior). 

Cada uma das questões da prova de nível superior terá  

5 alternativas de resposta, com apenas uma correta. 

 

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, se 

um candidato optar por responder a todas as questões de 

modo aleatório, o número de maneiras que ele terá para 

preencher o cartão de respostas será igual a 

 

(A) 200. 

(B) 405. 

(C) 540. 

(D) 4040. 

(E) 5200. 

 

RASCUNHO 

 

 

 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL Aplicação: 2021 
 

CRM-MS MÉDICO FISCAL 5 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21  
  

 

Conforme o Decreto n.o 20.931/1932, que regula e fiscaliza o 
exercício da medicina e estabelece penas, assinale a 
alternativa que não apresenta uma vedação ao médico. 
 

(A) receitar sob forma secreta, como a de um código ou 
número 

(B) ratificar, em suas receitas, a posologia dos 
medicamentos sempre que esta for anormal, eximindo 
assim o farmacêutico da responsabilidade em seu 
aviamento 

(C) atestar o óbito de pessoa a quem não tenha prestado 
assistência médica 

(D) dar-se a práticas que tenham por fim impedir a 
concepção ou interromper a gestação, só sendo 
admitidos a provocação do aborto e o parto prematuro 
se verificada, por junta médica, sua necessidade 
terapêutica 

(E) exercer, simultaneamente, as profissões de médico e 
farmacêutico quando formado em medicina e 
farmácia, devendo optar por uma delas, do que deve 
dar conhecimento, por escrito, ao Departamento 
Nacional de Saúde Pública 

 

QUESTÃO 22  
  

 

Exercer, ainda que gratuitamente, a profissão de médico, 
dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou 
excedendo-lhe os limites, acarreta a penalidade, prevista no 
artigo 282 do Código Penal, de 
 

(A) detenção, de seis meses a dois anos, e, se o crime for 
praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa. 

(B) detenção, de um a dois anos. 
(C) suspensão do exercício profissional e multa. 
(D) cassação do exercício profissional. 
(E) cassação do exercício profissional e multa até cinco mil 

reais. 
 

QUESTÃO 23  
  

 

Acerca da disposição de tecidos, órgãos e partes do corpo 
humano vivo para fins de transplante ou tratamento, julgue 
os itens seguintes de acordo com a Lei dos Transplantes. 
 

I O indivíduo juridicamente incapaz, com compatibilidade 
imunológica comprovada, poderá fazer doação nos casos 
de transplante de medula óssea, desde que haja o 
consentimento de ambos os pais ou de seus responsáveis 
legais e uma autorização judicial e o ato não ofereça risco 
para a sua saúde. 

II É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes 
de seu corpo vivo, exceto quando se tratar de doação de 
tecido para ser utilizado em transplante de medula óssea 
e o ato não oferecer risco à sua saúde ou à do feto. 

III O autotransplante depende apenas do consentimento 
do próprio indivíduo, registrado em seu prontuário 
médico, ou, se ele for juridicamente incapaz, de um de 
seus pais ou responsáveis legais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas o item I está certo.  
(B) Apenas o item II está certo. 
(C) Apenas os itens I e II estão certos. 
(D) Apenas os itens I e III estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 

QUESTÃO 24  
  

 
As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços 
privados, contratados ou conveniados, que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo a determinados princípios. Sendo 
assim, assinale a alternativa que não apresenta um deles. 
 
(A) integralidade de assistência, entendida como o 

conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema 

(B) preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral 

(C) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática 

(D) descentralização político-administrativa, com direções 
distintas em cada esfera de governo, dando ênfase na 
descentralização dos serviços para os municípios, e 
com foco na regionalização e na hierarquização da rede 
de serviços de saúde 

(E) integração, em nível executivo, das ações de saúde, 
meio ambiente e saneamento básico 

 

QUESTÃO 25  
  

 
Com base na Portaria n.o 1.660/2009, que institui o  
Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância  
Sanitária (Vigipos), no âmbito do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, como parte integrante do SUS, julgue os 
próximos itens. 
 
I É de competência da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), em articulação com a Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, executar as 
ações do Vigipos que não estejam previstas nos planos 
de ação anuais dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. 

II É de competência da Anvisa, em articulação com a 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde, divulgar sinais e(ou) alertas relativos às 
notificações, quando cabível. 

III É de competência da Anvisa, em articulação com a 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde, divulgar informações relevantes geradas no 
Vigipos. 

IV É de competência da Anvisa, em articulação com a 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde, assegurar a confidencialidade da identidade dos 
notificantes e pacientes/usuários. 

 
A quantidade de itens certos é igual a 
 
(A) 0. 
(B) 1. 
(C) 2. 
(D) 3. 
(E) 4. 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL Aplicação: 2021 
 

CRM-MS MÉDICO FISCAL 6 
 

QUESTÃO 26  
  

 

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações 
entre médico e paciente porque o médico é um prestador de 
serviços remunerado. Diante das possibilidades de 
responsabilização, ele deverá se preocupar em prestar um 
serviço humanizado e excelente. A relação de consumo traz 
para o fornecedor a responsabilidade civil diante do produto 
ou do serviço ofertado, ou seja, ele tem a obrigação de arcar 
com eventuais prejuízos causados ao consumidor. No Código 
de Defesa do Consumidor (art. 14), a regra é que o fornecedor 
tenha responsabilidade objetiva. A respeito desse tema, 
julgue os itens a seguir. 
 

I O fornecedor responderá, independentemente de culpa, 
pelos danos causados, devendo repará-los. Basta que se 
comprove que sua conduta provocou o prejuízo, sem 
ressalvas. 

II O hospital ou a clínica respondem objetivamente e o 
médico responde subjetivamente. Caso o profissional 
cometa um erro e fique comprovada sua culpa, ele 
responderá. 

III Na relação entre a responsabilidade e a conduta do 
médico, é preciso destacar que esse profissional tem 
obrigação de meio. Assim entendem os tribunais, que 
ressalvam, porém, os casos de cirurgias plásticas de 
natureza exclusivamente estética (obrigação de 
resultado). 

IV O médico é obrigado a ter prudência e diligência normais 
ao prestar um serviço ao paciente, mas não possui a 
obrigação de atingir determinado resultado. Nas 
obrigações de resultado, a responsabilidade é objetiva e, 
nas obrigações de meio, é subjetiva. 

 

A quantidade de itens certos é igual a 
 

(A) 0. 
(B) 1. 
(C) 2. 
(D) 3. 
(E) 4. 

 

QUESTÃO 27  
  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), assinale a 
alternativa incorreta com relação a pandemias. 
 

(A) Uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova 
doença. O termo é utilizado quando uma epidemia – 
grande surto que afeta uma região – se espalha por 
diferentes continentes, com transmissão sustentada de 
pessoa para pessoa. Atualmente, a definição de 
pandemia requer que haja mais de 120 países com 
casos declarados da infecção. 

(B) A questão da gravidade da doença e da disseminação 
geográfica rápida que o vírus apresenta entram na 
definição de pandemia da OMS. 

(C) Em 2009, a OMS declarou como pandemia o surto de 
H1N1. Estima-se que a doença tenha infectado cerca 
de um bilhão de pessoas e matado milhares no 
primeiro ano de detecção. A Aids, apesar de estar 
diminuindo no mundo, também é considerada como 
uma pandemia e, atualmente, há a covid-19, com 
ocorrência de casos em quase todos os países do 
mundo. 

(D) Uma pandemia de gripe ocorre quando um novo vírus 
emerge e se espalha pelo mundo e a maioria das 
pessoas não tem imunidade. 

(E) Há cem anos, o mundo enfrentou uma outra pandemia, 
a de gripe espanhola. Estima-se que entre cinquenta e 
cem milhões de pessoas tenham morrido entre 1918 e 
1920. 

QUESTÃO 28  
  

 

Os indicadores de saúde são usados como ferramenta para 

identificar, monitorar e avaliar ações e subsidiar as decisões 

do gestor. Por meio deles, é possível identificar áreas de risco 

e evidenciar tendências. É importante que o profissional da 

saúde conheça o primeiro indicador proposto (saúde e 

condições demográficas), que deve expressar as condições de 

saúde de um indivíduo ou de uma população. Quando se fala 

de indicadores de saúde no Brasil, é importante saber um 

pouco a respeito da Rede Interagencial de Informações para 

a Saúde (RIPSA). Essa Rede tem como objetivos, entre outros, 

promover o intercâmbio entre subsistemas de informação da 

Administração Pública, contribuir para estudos e para a 

compreensão do quadro sanitário brasileiro e fomentar 

mecanismos que promovam o uso da informação em 

processos decisórios no SUS. Um dos indicadores disponíveis 

para consulta pela RIPSA é o da cobertura, que 

 

(A) mede o grau de utilização dos meios oferecidos pelo 

Setor Público e pelo setor privado para atender às 

necessidades de saúde da população na área 

geográfica em questão. 

(B) mede a oferta e a demanda de recursos humanos, 

físicos e financeiros para o atendimento às 

necessidades básicas de saúde da população na área 

geográfica em questão. 

(C) mede os fatores de risco, como, por exemplo, o tabaco 

e o álcool, e(ou) de proteção, como, por exemplo, a 

alimentação saudável, a atividade física e o 

aleitamento, que predispõem a doenças e agravos ou 

que protegem das doenças e dos agravos. 

(D) mede a distribuição dos fatores determinantes da 

situação de saúde relacionados ao perfil econômico e 

social da população residente na área geográfica em 

questão. 

(E) informa a ocorrência e a distribuição de doenças e os 

agravos à saúde na população residente na área 

geográfica em questão. 

 

QUESTÃO 29  
  

 

A Anvisa dispõe sobre um regulamento técnico de boas 

práticas para serviços de alimentação (Resolução  

n.o 216/2004), que está extremamente ligado à 

biossegurança. Tendo em vista o momento atual, essas 

práticas se tornaram de fundamental importância para evitar 

a propagação do coronavírus, agente causador da covid-19. 

Nesse contexto, o procedimento adotado com o objetivo de 

prevenir, reduzir a um nível aceitável ou eliminar um agente 

físico, químico ou biológico que comprometa a qualidade 

higienicossanitária do alimento é denominado 

 

(A) medida de controle. 

(B) antissepsia. 

(C) procedimento operacional padronizado. 

(D) controle integrado de vetores e pragas urbanas. 

(E) desinfecção. 
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QUESTÃO 30  
  

 

Quanto às entidades da administração pública indireta, julgue 

os itens que se seguem. 

 

I As autarquias e as empresas públicas são pessoas 

jurídicas de direito público que compõem a 

administração indireta. 

II O sistema constitucional atual não admite a existência de 

entidades da administração indireta vinculadas às 

estruturas do Poder Legislativo. 

III Por força da autonomia conferida pela Constituição, 

todas as entidades federativas (da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios) podem ter uma 

administração indireta. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Nenhum item está certo.  

(B) Apenas o item I está certo.  

(C) Apenas o item III está certo. 

(D) Apenas os itens I e II estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

 

QUESTÃO 31  
  

 

Conforme o Código de Ética Médica, assinale a alternativa 

correta acerca das vedações ao médico na relação com 

pacientes e familiares. 

 

(A) É vedado ao médico deixar de informar ao paciente o 

diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do 

tratamento, ainda que a comunicação direta possa lhe 

provocar dano, visto ser dever do médico a conduta 

pela verdade.  

(B) É vedado ao médico exagerar a gravidade do 

diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica 

ou exceder-se no número de visitas, consultas ou 

quaisquer outros procedimentos médicos. 

(C) É vedado ao médico abandonar paciente sob seus 

cuidados. Mesmo que tenham ocorrido fatos que, a seu 

critério, prejudiquem o bom relacionamento com o 

paciente ou o pleno desempenho profissional, o 

médico não terá o direito de renunciar ao 

atendimento. 

(D) É vedado ao médico prescrever tratamento e outros 

procedimentos sem exame direto do paciente, salvo 

em casos de urgência ou emergência e se houver 

impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, 

nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o 

impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou 

prescrever, por qualquer meio de comunicação de 

massa. O atendimento médico a distância dar-se-á sob 

regulamentação dos Conselhos Regionais de Medicina.  

(E) É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda 

que a pedido deste ou de seu representante legal. Nos 

casos de doença incurável e terminal, o médico não 

deverá oferecer cuidados paliativos que estejam 

disponíveis. 

QUESTÃO 32  
  

 

O Código de Ética Médica estabelece as vedações aos 
médicos no tocante ao ensino e à pesquisa médica. No que se 
refere a elas, julgue os itens subsequentes. 
 

I De acordo com a legislação vigente, é vedado ao médico 
deixar de obter a aprovação de protocolo para a 
realização de pesquisa em seres humanos. 

II É vedado ao médico deixar de obter do paciente ou de 
seu representante legal o termo de consentimento livre 
e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo 
seres humanos, após as devidas explicações sobre a 
natureza e as consequências da pesquisa. O acesso aos 
prontuários será permitido aos médicos, em estudos 
retrospectivos com questões metodológicas justificáveis 
e autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou 
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). 

III É vedado ao médico deixar de utilizar a terapêutica 
correta quando seu uso estiver liberado no País. A 
utilização de terapêutica experimental é permitida 
quando aceita pelos órgãos competentes, com o 
consentimento do paciente ou de seu representante 
legal, adequadamente esclarecidos da situação e das 
possíveis consequências. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas o item I está certo.  
(B) Apenas o item III está certo. 
(C) Apenas os itens I e II estão certos. 
(D) Apenas os itens I e III estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 

 

QUESTÃO 33  
  

 

Considerando as diretrizes definidas no Código de Processo 
Ético-profissional quanto à defesa prévia, julgue os itens 
seguintes. 
 

I Na defesa prévia, o denunciado poderá arguir 
preliminares processuais, alegar tudo o que interesse a 
sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar até cinco 
testemunhas, que deverão ser qualificadas com nome, 
profissão e endereço completo. 

II O prazo para a apresentação da defesa prévia será de 
sessenta dias, contados a partir da juntada aos autos do 
comprovante da efetivação da citação.  

III Ao denunciado ou a seu defensor será garantido o direito 
de vista dos autos na secretaria do Conselho Regional de 
Medicina, bem como a extração de cópias, físicas ou 
digitais, sem ônus para ambos. 

IV Quando subscrita por advogado, a defesa prévia deverá 
vir aos autos acompanhada de procuração, que conterá, 
obrigatoriamente, seu telefone fixo e(ou) móvel e seus 
endereços, eletrônico e não eletrônico, para fins de 
futuras intimações. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas o item I está certo.  
(B) Apenas os itens I e III estão certos. 
(C) Apenas os itens I e IV estão certos. 
(D) Apenas os itens II e III estão certos. 
(E) Apenas os itens II e IV estão certos. 
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QUESTÃO 34  
  

 

A respeito das regras de prescrição da pretensão punitiva, 
previstas no Código de Processo Ético-profissional, julgue os 
itens a seguir. 
 
I A punibilidade por falta ética sujeita a processo  

ético-profissional (PEP) prescreve em cinco anos, 
contados a partir da data do efetivo conhecimento do 
fato pelo Conselho Regional de Medicina. 

II Após o conhecimento efetivo do fato pelo Conselho 
Regional de Medicina, o prazo prescricional será 
interrompido: pelo conhecimento expresso ou pela 
citação do denunciado, inclusive por meio de edital; pelo 
protocolo da defesa prévia; ou por decisão condenatória 
recorrível. 

III A sindicância e o PEP paralisados há mais de dois anos, 
pendentes de despacho ou julgamento, serão arquivados 
de ofício ou por requerimento da parte interessada, sem 
prejuízo de ser apurada a responsabilidade decorrente 
da paralisação. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Apenas o item II está certo. 
(B) Apenas os itens I e II estão certos. 
(C) Apenas os itens I e III estão certos. 
(D) Apenas os itens II e III estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 

 

QUESTÃO 35  
  

 

A Resolução CFM n.o 1.980/2011, que fixa regras para o 
cadastro, o registro, a responsabilidade técnica e o 
cancelamento das pessoas jurídicas, dispõe que a inscrição 
nos Conselhos Regionais de Medicina da empresa, da 
instituição, da entidade ou do estabelecimento prestador 
e(ou) intermediador de assistência médica será efetuada por 
cadastro ou registro, obedecendo-se às normas emanadas do 
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina. No 
que se refere a esse tema, julgue os itens que se seguem. 
 

I A alteração do cadastro ou registro somente será 
efetuada após a emissão do documento de liberação 
pelo setor de fiscalização do Conselho Regional de 
Medicina. A alteração de qualquer dado deverá ser 
comunicada ao Conselho Regional de Medicina 
competente, no prazo de trinta dias, contado a partir da 
data de sua ocorrência, sob pena de procedimento 
disciplinar envolvendo o médico responsável técnico.  

II A regularidade do cadastro ou registro de empresa, 
instituição, entidade ou estabelecimento é dada pelo 
certificado de cadastro ou registro, a ser requerido e 
expedido anualmente, no mês do vencimento, desde que 
não haja pendências no departamento de fiscalização. 

III A empresa, a instituição, a entidade ou o 
estabelecimento que não renovar o cadastro ou registro 
por período superior a três exercícios consecutivos 
sujeitar-se-á à suspensão de cadastro ou registro a partir 
de deliberação plenária do respectivo Conselho Regional, 
sem prejuízo das anuidades em débito e de sua 
inativação ex officio no cadastro de pessoas jurídicas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas o item I está certo.  
(B) Apenas o item II está certo. 
(C) Apenas os itens I e II estão certos. 
(D) Apenas os itens I e III estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 

QUESTÃO 36 
 
  

 

De acordo com a Resolução CFM n.o 1.980/2011, julgue os 

próximos itens com relação à responsabilidade técnica. 

 

I O diretor técnico responde eticamente por todas as 

informações prestadas perante o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Medicina. A responsabilidade 

técnica médica somente cessará quando o Conselho 

Regional de Medicina tomar conhecimento do 

afastamento do médico responsável técnico, mediante 

sua própria comunicação escrita, por intermédio da 

empresa ou instituição onde exercia a função.  

II A empresa, a instituição, a entidade ou o 

estabelecimento promoverá a substituição do diretor 

técnico ou clínico no prazo de setenta e duas horas, 

contado a partir do impedimento, da suspensão ou da 

demissão, comunicando este fato ao Conselho Regional 

de Medicina, em idêntico prazo, mediante requerimento 

próprio assinado pelo profissional médico substituto, sob 

pena de suspensão da inscrição, e, ainda, à vigilância 

sanitária e aos demais órgãos públicos e privados 

envolvidos na assistência pertinente. 

III Ao médico responsável técnico integrante do corpo 

societário da empresa, da instituição, da entidade ou do 

estabelecimento somente é permitido requerer baixa da 

responsabilidade técnica por requerimento próprio, 

informando o nome e o número de inscrição no Conselho 

Regional de Medicina de seu substituto naquela função. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item I está certo.  

(B) Apenas o item II está certo. 

(C) Apenas os itens I e II estão certos. 

(D) Apenas os itens I e III estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 37  
  

 

Com base na Lei Federal n.o 3.268/1957, que dispõe sobre os 

Conselhos de Medicina e dá outras providências, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 28 

conselheiros titulares, sendo: um representante de 

cada estado da Federação; um representante do 

Distrito Federal; e um representante, com respectivo 

suplente, indicado pela Associação Médica Brasileira. 

(B) A diretoria de cada Conselho Regional compor-se-á de 

presidente, vice-presidente, primeiro e segundo 

secretários e tesoureiro. Nos Conselhos cujo quadro 

abranja menos de trinta médicos inscritos, poderão ser 

suprimidos os cargos de vice-presidente e os de 

primeiro e segundo secretários. 

(C) A renda dos Conselhos Regionais será constituída de: 

20% da totalidade do imposto sindical pago pelos 

médicos; 
2

3
 da taxa de expedição de carteiras 

profissionais; 
2

3
 da anuidade paga pelos membros 

inscritos no Conselho Regional; 
2

3
 das multas 

aplicadas; doações e legados; subvenções oficiais; e 

bens e valores adquiridos. 

(D) Se o médico inscrito no Conselho Regional de um 

estado passar a exercer, de modo permanente, 

atividade em outra região, assim se entendendo o 

exercício da profissão, por mais de 120 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. 

(E) É uma atribuição do Conselho Federal de Medicina 

publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação 

dos profissionais registrados. 

 

QUESTÃO 38  
  

 

Assinale a alternativa que não apresenta pena(s) 

disciplinar(es) aos infratores da ética profissional prevista(s) 

no artigo 17 do Decreto Federal n.o 44.045/1958. 

 

(A) censura pública, em publicação oficial  

(B) censura confidencial, em aviso reservado 

(C) advertência confidencial, em aviso reservado 

(D) suspensão do exercício profissional por até trinta dias 

e multa 

(E) cassação do exercício profissional 

QUESTÃO 39  
   

Segundo a Resolução CFM n.o 2.147/2016, que estabelece 
normas sobre a responsabilidade, as atribuições e os direitos 
de diretores técnicos, diretores clínicos e chefias de serviço 
em ambientes médicos, será exigida, para o exercício do 
cargo ou da função de diretor clínico ou de diretor técnico de 
serviços assistenciais especializados, a titulação em 
especialidade médica correspondente, registrada no 
Conselho Regional de Medicina. Considerando essa 
informação, julgue os itens subsequentes. 
 

I O supervisor, o coordenador, o chefe e o responsável por 
serviços assistenciais especializados deverão possuir 
título de especialista na especialidade oferecida pelo 
serviço médico, com o devido registro do título pelo 
Conselho Regional de Medicina, e se subordinam ao 
diretor técnico e ao diretor clínico em suas áreas 
respectivas, não se lhes aplicando a limitação prevista 
nesta Resolução. 

II O diretor técnico de serviços médicos especializados em 
reabilitação deverá, obrigatoriamente, ser médico 
especialista, ainda que sejam utilizadas técnicas 
fisioterápicas. 

III Nos estabelecimentos assistenciais médicos não 
especializados, basta o título de graduação em medicina 
para se assumir a direção técnica ou a direção clínica. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas o item I está certo. 
(B) Apenas o item II está certo. 
(C) Apenas os itens I e II estão certos. 
(D) Apenas os itens II e III estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 

 

QUESTÃO 40  
  

 

Conforme o Decreto Federal n.o 44.045/1958, os profissionais 
inscritos de acordo com o que preceitua a  
Lei n.o 3.268/1957 ficarão obrigados ao pagamento de 
anuidade, a ser fixada pelo Conselho Federal de Medicina. 
Acerca das taxas, das carteiras profissionais e das anuidades, 
julgue os itens seguintes. 

 

I O pagamento da anuidade será efetuado até o dia 31 do 
mês de março de cada ano, a partir da ocasião da 
expedição da carteira profissional do interessado. O 
pagamento de anuidades fora desse prazo será efetuado 
com o acréscimo de 10% da importância fixada. 

II Os profissionais inscritos na forma da Lei n.o 3.268/1957 
pagarão, no ato do pedido de sua inscrição, uma taxa de 
inscrição fixada pelo Conselho Federal de Medicina. 

III Ao médico inscrito de acordo com esse Regulamento 
será entregue, mediante o pagamento de taxa específica 
de expedição de carteira profissional, fixada pela 
Assembleia Geral, uma carteira profissional numerada e 
registrada no Conselho Regional, contendo, entre outros 
dados, a nacionalidade e a naturalidade, a designação da 
faculdade de medicina diplomadora e as assinaturas do 
presidente e do secretário do Conselho Regional. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas o item I está certo. 
(B) Apenas o item II está certo. 
(C) Apenas os itens I e III estão certos. 
(D) Apenas os itens II e III estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 
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