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❖ 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 RESPOSTA 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.  

❖ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o Caderno de Questões. 

❖ O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente 

poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 

❖ 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. 

❖ Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 
 

 
ASSISTENTE TÉCNICO – AGENTE FISCAL 

❖ Ao receber este Caderno de Questões, 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. 
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

   

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
 

O macacão branco 
 

Sejamos honestas, colegas de trabalho: quem de nós 
pode vestir um macacão branco decotado na frente e nas costas, 
colado ao corpo, sem antes passar por uma lipoescultura, uma 
sessão de bronzeamento e ficar duas semanas sem comer? 
Resposta no final dessa coluna. 

Não teria adjetivos suficientes para comentar o show que 
Maria Rita fez no Anfiteatro Pôr do Sol, semana passada, 
cantando músicas da sua mãe, Elis Regina. O espetáculo foi 
perfeito do início ao fim, e São Pedro ainda deu uma canja, 
oferecendo um entardecer de cinema, com direito a uma lasca de 
lua, céu estrelado e brisa suave. Se Elis não fosse gaúcha, teria 
se naturalizado naquele instante, em algum cartório no céu. 

Mas voltemos a Maria Rita. Toda de branco, ela entrou 
no palco com uma túnica diáfana que ia até os pés: praticamente 
um anjo de bons modos. Até que, quatro ou cinco músicas depois 
do início do show, ela retirou a túnica e ficou só de macacão 
branco decotado, com as costas de fora, colado no corpo. Pensei: 
é peituda essa mulher. 

Peituda porque, além de peito, Maria Rita tem coxa, tem 
bunda, tem barriguinha, tem sustância, tem o corpo da brasileira 
típica, que passa longe das esquálidas das revistas, das ossudas 
das passarelas. A numeração de Maria Rita não é 36, mas vestiu 
aquele macacão branco como se fosse. 

Quaquaraquáquá, quem riu? Quaquaraquáquá, foi ela. 
Cantando Vou Deitar e Rolar e outros tantos hits da sua talentosa 
genitora, Maria Rita rebolou, sambou, jogou charme, braço pra 
cima, braço pro lado, ajeitadinha no cabelo, caras e bocas, dona 
e senhora do pedaço e com o namorado bonitão (Davi Moraes, na 
guitarra) ali na retaguarda, babando – se não estava, deveria. 
Porque Maria Rita, além de cantar divinamente, mostrava 100% 
seu lado fêmea, segura e incomparável. Que nem as modelos de 
revista? Quaquaraquaquá. Muito melhor. 

Fiquei matutando depois: como mulher se preocupa com 
besteira. Usa roupa preta para afinar, veste bermudas 
compressoras para chapar a barriga, manga comprida para 
esconder os braços roliços, e mais isso, e aquilo, quando o maior 
segredo de beleza consta do seguinte: sinta-se num palco, mesmo 
que nunca tenha chegado perto de um. Imagine-se com 60 mil 
pessoas te aplaudindo, te admirando pelo que você faz, pelo que 
você é, imagine-se com o público na mão, pois você é competente 
e tem uma elegância natural. Conscientize-se de que sua 
inteligência é superior às suas medidas, que ser magrinha não 
atrai amor instantâneo, que sua personalidade é um cartão de 
visitas, que a felicidade é a melhor maquiagem, que ser leve é que 
emagrece. 

E dá-se a mágica. 
Quem de nós pode vestir um macacão branco decotado 

na frente e nas costas, colado ao corpo, sem antes passar por 
uma lipoescultura, uma sessão de bronzeamento e ficar duas 
semanas sem comer? Qualquer uma de nós, ora. 

 
MEDEIROS. Martha. A graça da coisa. 1ª ed. Porto Alegre – RS: L&PM, 2013. 

 

1. De acordo com o TEXTO I,  
 

A) as mulheres deveriam valorizar valores como inteligência, 
personalidade, felicidade e leveza, em detrimento de valores 
relacionados à aparência física. 

B) existe um padrão de beleza e, ao tentar se adequar a ele, a 
mulher conseguirá afirmar-se na sociedade. 

C) nem todas as mulheres têm condições de se comportar como 
Maria Rita, em seu show. 

D) o maior segredo da beleza é a mulher seguir os ditames 
proferidos pela opinião pública. 

 

 

2. O uso do modo imperativo no trecho “Sejamos honestas, 
colegas de trabalho...”, tem o objetivo de 
 

A) exprimir uma ideia de ação já realizada. 
B) mostrar uma ação ainda não realizada. 
C) pedir ao interlocutor o cumprimento de uma ação. 
D) suavizar a ideia de ordem dada pelo narrador. 

 

 

3. O uso dos dois-pontos no trecho, “(...) quando o maior segredo 
de beleza consta do seguinte: sinta-se num palco, mesmo que 
nunca tenha chegado perto de um.”, justifica-se, pois 
 

A) realça a palavra ou expressão. 
B) anuncia uma explicação. 
C) indica a consequência do que foi enunciado. 
D) exprime uma interrupção da fala do narrador. 

 

 

4. Na passagem “A numeração de Maria Rita não é 36, mas 
vestiu aquele macacão branco como se fosse”, o termo em 
destaque pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por 
 

A) conquanto. 
B) por isso. 
C) porquanto. 
D) todavia. 

 

 

5. Na oração “(...) e São Pedro ainda deu uma canja”, o termo 
em destaque exprime uma ideia de 
 

A) dúvida. 
B) intensidade. 
C) modo. 
D) tempo. 

 

 

6. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam 
grafadas corretamente. 
 

A) ígnio – nódoa – sucitar 
B) taciturno – vicisitudes – impecilhos 
C) ascensão – colizão – atrasado 
D) conceder – obtenção – linchar 
 



 

 

 

  

~ 3 ~ 
 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO – AGENTE FISCAL  

7. No trecho “Conscientize-se de que sua inteligência é superior 
às suas medidas...”, o pronome oblíquo destacado está 
posicionado corretamente em relação ao verbo, obedecendo 
às regras determinadas pela norma padrão culta da Língua 
Portuguesa. Assinale a alternativa em que a colocação do 
pronome átono não obedece a essas regras. 

 

A) Ninguém me alertou sobre a importância da autoaceitação. 
B) Por que assustas-te com a opinião alheia? 
C) Logo todos os outros começaram a imitá-la. 
D) Que Deus o abençoe nessa jornada! 
 

 

8. Assinale a alternativa em que o verbo destacado não atende 
às regras de Regência Verbal, de acordo com a Norma Padrão 
da Língua Portuguesa. 

 

A) Quase que a respondera com ironia. 
B) Seus pais não lhe perdoam por não seguir no caminho do 

bem.  
C) As opiniões alheias não a interessavam mais como antes. 
D) O chefe chamou todos os presentes para uma reunião 

estratégica. 
 

 

9. Analise as assertivas a seguir: 
 

I. Na oração “Se Elis não fosse gaúcha...”, a palavra destacada 
é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “A”. 

II. Em “...ela entrou no palco com uma túnica diáfana...”, as 
palavras em destaque são acentuadas seguindo a mesma 
regra: todas as proparoxítonas são acentuadas. 

III. No trecho “... mostrava 100% seu lado fêmea, segura e 
incomparável.”, o vocábulo é acentuado seguindo a regra de 
acentuar-se as paroxítonas terminas em “L”. 

 

É correto o que se apresenta 
 

A) apenas na assertiva II. 
B) apenas nas assertivas II e III. 
C) apenas na assertiva I. 
D) apenas nas assertivas I e III. 
 

 

10. Tendo em vista as regras de concordância verbal, assinale a 
alternativa que não segue corretamente essas regras. 
 

A) Atualmente persistem as críticas sobre a aparência física de 
algumas mulheres. 

B) Havia muitas pessoas que gostariam de provar novos 
sabores. 

C) Faltam às pessoas um bom conselho sobre como agir diante 
da opinião alheia. 

D) Polêmicas haverão de existir sobre a roupa da cantora em 
seu show. 

 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 

11. Um computador pode ter muitos periféricos conectados. 
Assinale a alternativa que não corresponde a um periférico de 
computador. 
 

A) Escâner 
B) Memória RAM 
C) Caixas de som 
D) Webcam 

 

 

12. Sobre a deleção de arquivos e pastas no Windows 10, assinale 
a alternativa correta. 
 

A) Um arquivo deletado não pode ser restaurado. 
B) Ao esvaziar a lixeira, os arquivos são colocados em 

quarentena. 
C) O atalho de teclado “shift + delete” deleta os arquivos 

permanentemente. 
D) Só é possível deletar um arquivo permanentemente utilizando 

um usuário administrador. 
 

 

13. Dos sistemas de classificação de tipos de dispositivo de 
armazenamento, destacam-se os tipos ópticos, magnéticos e 
eletrônico. Com base nesses conhecimentos, selecione a 
opção que contém apenas exemplos de dispositivos de 
armazenamento de dados. 
 

A) Blu-Ray, Archival Disc e Pen Drive. 
B) DVD, HD e HDR. 
C) DVD-A, UMD e HDMI.  
D) Mini DVD, CD e VCMA. 

 

 

14. Com relação ao envio de e-mails, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Quando um endereço de e-mail é adicionado com cópia oculta, 
todos os destinatários podem visualizar este endereço de e-
mail. 

II. Arquivos de tamanho ilimitado podem ser anexados a um e-
mail. 

III. E-mails com informações de produtos e serviços de sites onde 
o usuário divulgou espontaneamente seu e-mail são 
chamados de spam. 
 

É correto o que se apresenta 
 

A) apenas nas assertivas I e III. 
B) apenas nas assertivas II e III. 
C) apenas na assertiva III. 
D) em todas as assertivas. 

 

 

15. Assinale a alternativa correta que apresente o periférico que 
possui as seguintes propriedades: orientação, resolução e 
escala. 
 

A) Mouse 
B) Monitor 
C) Teclado 
D) Microfone 
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16. A partir das informações visíveis da captura de tela de um documento sendo editado no Word do pacote Microsoft Office 2013 (imagem 
abaixo), assinale a alternativa correta. 

 

A) Na data de captura da tela, o Word 2013 não possuía mais suporte da Microsoft. 
B) O usuário Microsoft logado possui problemas com o licenciamento do Word 2013. 
C) O texto que está escrito no exato momento da captura de tela é negrito e justificado. 
D) O usuário está utilizando o pincel de formatação no momento da captura de tela. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

17. Considere o seguinte diagrama de conjuntos abaixo, onde A e B representam dois conjuntos e U, o conjunto universo. Com base nele 
assinale o item que 𝐶 = 𝑈 − (𝐴 ∪ 𝐵).
 

 
 

A) 𝐶 = {11, 15, 17, 19, 21} 
B) 𝐶 = { 12, 14, 18} 

C) 𝐶 = { 1, 2, 3, 5, 7} 

D) 𝐶 = {4, 6, 8, 9, 10} 
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18. Um professor de Matemática quer dividir um grupinho de 6 
alunos que estão inquietos em sala em outros dois grupos de 
3 pessoas cada, ou três duplas. Assinale a alternativa que 
possui a quantidade de maneiras diferentes disso acontecer 
para as duas situações distintas.  

 

A) 15 e 10. 
B) 20 e 10. 
C) 10 e 15. 
D) 10 e 20. 
 

 

19. Se X e Y são conjuntos, X é subconjunto próprio de Y se cada 
elemento de X está em Y, mas existe pelo menos um elemento 
de Y que não está em X, ou seja, X ⊂ Y ⇔ X ⊆ Y e X = Y. 
Diante disso, assinale o item com a quantidade de 
subconjuntos próprios do conjunto k = {x/ x ∈ ℤ; -13 < 6x – 1 
< 17}.   

 

A) 13 
B) 14 
C) 15 
D) 16 
 

 

20. Sejam os conjuntos U = {x, y, z, r, s, t, p}, % = {x, z, s, p} e $ = 
{y, s, t, p}. Admitindo que U é o conjunto universo, assinale a 
alternativa que representa o conjunto {x, y, z, s, t, p}. 

 

A) % ∩  $ 

B) % −  $ 

C) % 𝑼 $ 

D) % − $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. Analise as afirmativas a seguir sobre o Código de Ética 
Médica: 

 

I. Traz normas que devem ser seguidas pelos médicos no 
exercício de sua profissão, mas não é aplicável nas atividades 
relativas a ensino, pesquisa e administração de serviços de 
saúde. 

II. É composto por 26 (vinte e seis) princípios fundamentais do 
exercício da medicina.  

III. A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas no 
Código de Ética Médica é atribuição dos Conselhos de 
Medicina, das comissões de ética e dos médicos em geral. 
 

É correto o que se apresenta 
 

A) apenas na afirmativa I. 
B) apenas nas afirmativas I e III. 
C) apenas nas afirmativas II e III. 
D) apenas nas afirmativas I e II. 
 

 

22. De acordo com o Código de Ética Médica, é possível afirmar 
que a transgressão das normas deontológicas:  

 
A) sujeitará o paciente ao procedimento de desinternação 

compulsória.  
B) sujeitará o infrator às penas disciplinares previstas em lei. 
C) possibilitará, por exemplo, que o médico abrevie a vida do 

paciente. 
D) permitirá que o médico abandone imediatamente o paciente 

sob os seus cuidados. 
 

 

23. Sobre a relação do médico com pacientes e familiares, 
assinale a afirmativa incorreta. 

 

A) Considerando que o médico exercerá sua profissão com 
autonomia, é seu direito se opor à realização de junta médica 
ou segunda opinião solicitada pelo paciente. 

B) Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico 
oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem 
empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou 
obstinadas, levando sempre em consideração a vontade 
expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, ade seu 
representante legal. 

C) Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou à sua 
família, o médico não o abandonará por este ter doença 
crônica ou incurável e continuará a assisti-lo e a propiciar-lhe 
os cuidados necessários, inclusive os paliativos. 

D) Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom 
relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho 
profissional, o médico tem o direito de renunciar ao 
atendimento, desde que comunique   previamente   ao   
paciente   ou   a   seu   representante   legal, assegurando-se   
da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as 
informações necessárias ao médico que o suceder. 

 
 

24. No tocante aos documentos médicos, é vedado ao médico: 
 

I. Usar formulários institucionais para atestar, prescrever e 
solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que 
pertençam tais formulários. 

II. Atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou 
quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no 
último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou 
em caso de necropsia e verificação médico-legal.  

III. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. 
IV. Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, 

quando solicitado pelo paciente ou por seu representante 
legal. 

 

É correto o que se apresenta 
 

A) nos itens I e III, apenas. 
B) nos itens I, II e IV, apenas. 
C) nos itens II e III, apenas. 
D) nos itens I a IV. 

 

 

25. “O ________________ é o representante do corpo clínico do 
estabelecimento assistencial perante o corpo diretivo da 
instituição, notificando ao _____________________ sempre 
que for necessário ao fiel cumprimento de suas atribuições”. 
 

Preenchem correta e respectivamente as lacunas acima: 
 

A) clínico geral - presidente 
B) diretor clínico - diretor técnico 
C) diretor técnico - diretor clínico 
D) clínico geral - diretor geral 

 

 

26. A Resolução CFM n. 1.980/2011 prevê que as empresas, 
instituições, entidades ou estabelecimentos prestadores e/ou 
intermediadores de assistência à saúde com personalidade 
jurídica de direito privado devem se registrar nos conselhos 
regionais de medicina da jurisdição em que atuarem, nos 
termos das Leis n. 6.839/80 e n. 9.656/98. Nesse cenário, é 
correto afirmar que 

 

A) o cadastro ou registro da empresa, instituição, entidade ou 
estabelecimento deverá ser requerido pelo profissional médico 
responsável técnico, em requerimento próprio, dirigido ao 
conselho regional de medicina de sua jurisdição territorial. 

B) as empresas de assessoria na área da saúde estão 
dispensadas do registro em questão. 

C) a obrigatoriedade de cadastro ou registro não abrange a filial 
ou a sucursal das empresas, instituições, entidades ou 
estabelecimentos prestadores e/ou intermediadores de 
assistência à saúde. 

D) as cooperativas de trabalho e serviço médico estão 
dispensadas do registro em questão. 
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27. A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano 
e da coletividade e deve ser exercida sem discriminação de 
nenhuma natureza. Nesse cenário, é correto afirmar que 

 

A) o exercício da medicina implica que o médico se 
responsabilizará, de forma direta e presumida, pelos seus atos 
profissionais. 

B) o médico jamais guardará sigilo a respeito das informações de 
que detenha conhecimento no desempenho de suas funções. 

C) a medicina, embora possa ser exercida como comércio, não 
pode ser explorada por terceiros com objetivos de lucro, 
finalidade política ou religiosa.  

D) o médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob 
nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem 
permitir quaisquer restrições ou imposições que possam 
prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho. 

 

 

28. De acordo com o Decreto Federal n. 44.045/1958, que aprova 
o Regulamento do Conselho Federal e Conselhos Regionais 
de Medicina, o pedido de inscrição do médico deverá ser 
dirigido 

 

A) ao Secretário-Geral do Conselho Regional de Medicina. 
B) ao Departamento de Pessoal do Conselho Regional de 

Medicina. 
C) ao Presidente do competente Conselho Regional de Medicina. 
D) ao Corregedor-Geral do Conselho Regional de Medicina. 
 

 

29. Sobre as eleições nos Conselhos Regionais de Medicina, 
analise as afirmativas a seguir: 
 

I. As eleições dos membros dos Conselhos Regionais ocorrerão, 
no mínimo, 06 (seis) meses antes do término dos mandatos 
em vigor. 

II. Nenhum candidato poderá figurar em mais de uma chapa. 
III. O voto será pessoal, público e facultativo. 
 

É correto o que se apresenta 
 

A) apenas na afirmativa I. 
B) apenas na afirmativa II. 
C) apenas na afirmativa III. 
D) em todas as afirmativas. 
 
 

30. De acordo com o Código de Processo Ético-Profissional 
(CPEP), no âmbito do Conselho Federal de Medicina e 
Conselhos Regionais de Medicina, é correto afirmar que o 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

 

A) será admitido nos casos em que envolvam lesão corporal e 
assédio sexual.  

B) é público e de interesse de toda a coletividade. 
C) não pode ser firmado nos autos da sindicância que tenha no 

polo ativo a figura do denunciante. 
D) pode ser renovado a cada ano pelo médico interessado, uma 

vez que o TAC não suspende a sindicância. 
 
 

31. Com base na Lei Federal n. 3.268/1957, assinale abaixo a 
composição da diretoria do Conselho Regional de Medicina 
que tenha mais de dois mil médicos inscritos. 

 

A) presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários e 
tesoureiro 

B) presidente, vice-presidente e diretores 
C) presidente, vice-diretores, dois secretários e tesoureiro 
D) presidente, diretores, tesoureiros, primeiro e segundo 

secretários 
 

 

32. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina 
são os órgãos julgadores e disciplinadores da classe médica, 
cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu 
alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo 
prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam 
legalmente. Para exercer tais atribuições, o Conselho Federal 
compor-se-á de 

 

A) 12 (doze) conselheiros titulares. 
B) 16 (dezesseis) conselheiros titulares. 
C) 24 (vinte e quatro) conselheiros titulares. 
D) 28 (vinte e oito) conselheiros titulares. 

 

 

33. Sobre as penas disciplinares aplicáveis aos empregados do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco 
(CREMEPE), assinale a alternativa correta. 

 

A) O procedimento disciplinar será conduzido por uma comissão 
constituída por 03 (três) membros, seguindo o que estabelece 
o Manual de Procedimentos Disciplinares do CREMEPE.  

B) A pena de suspensão será aplicada em caso de falta de 
cumprimento de deveres, não podendo, porém, gerar o 
desconto, integral ou proporcional, dos dias não trabalhados 
na remuneração do empregado. 

C) A pena de advertência será aplicada apenas em caso de 
desobediência. 

D) Os empregados do CREMEPE, por terem vínculo estatutário, 
não estão sujeitos à rescisão de contrato de trabalho por justa 
causa. 

 

 

34. Sobre o Código de Conduta dos Funcionários do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (CREMEPE), 
assinale a alternativa correta.  

 

A) É facultado ao funcionário do CREMEPE realizar a 
compensação de atrasos no término do expediente.  

B) Obedecidas às regras das profissões regulamentadas, a 
jornada de trabalho no CREMEPE é de 40 (quarenta) horas 
semanais, de segunda a sábado, com intervalo de 02 (duas) 
horas para descanso e alimentação. 

C) Quando da falta de registro do ponto, as horas de trabalho não 
serão computadas, inclusive as horas extraordinárias, 
guardadas exceções autorizadas pela Diretoria. 

D) É dever do funcionário do CREMEPE realizar a compensação 
de atrasos durante o intervalo para descanso ou alimentação. 
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CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO – AGENTE FISCAL  

35. Analise as assertivas a seguir:  
 

I. Guardar sigilo sobre documentos e assuntos do CREMEPE. 
II. Participar de sessões psicológicas semanais para promover a 

saúde mental.  
III. Frequentar cursos e treinamentos definidos pelo CREMEPE, 

visando a um melhor desempenho funcional. 
IV. Valer-se do cargo a fim de proveito pessoal, familiar e 

institucional. 
V. Noticiar ao chefe imediato qualquer irregularidade de que 

tiverem conhecimento no exercício do cargo, ou à autoridade 
superior, quando o chefe deixar de levar em consideração 
representação relevante. 

 

São deveres comuns aos empregados do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de Pernambuco (CREMEPE)  

 

A) apenas os contidos nos itens I e IV. 
B) apenas os contidos nos itens I, II e V. 
C) apenas os contidos nos itens II, III e IV. 
D) apenas os contidos nos itens I, III e V. 
 

 

36. Para o desempenho da sua finalidade, o Conselho Regional 
de Medicina do Estado de Pernambuco (CREMEPE) é dividido 
organicamente em:  
 

I. Câmaras Técnicas. 
II. Plenário.  
III. Gerência. 
IV. Assembleia Extraordinária. 
V. Comissões Permanentes. 
 

É correto o que se apresenta 
 

A) nos itens II e IV, apenas. 
B) nos itens I, II e V, apenas. 
C) nos itens II, III e V, apenas. 
D) nos itens I, III e IV, apenas. 
 

 

37. Acerca do Conselho Regional de Medicina do Estado de 
Pernambuco (CREMEPE), assinale a alternativa correta. 

 

A) O mandato de conselheiro do CREMEPE não poderá se 
extinguir antes do seu término normal. 

B) O exercício da função de Conselheiro Regional é honorífico. 
C) A Comissão de Tomada de Contas será constituída por 05 

(cinco) integrantes, eleitos pela Diretoria, e reunir-se-á 
bimestralmente ou a qualquer tempo por convocação do 
Plenário. 

D) O Conselheiro Regional é eleito para mandato de 04 (quatro) 
anos, devendo ser médico de reputação ilibada e contar com 
mais de 20 (vinte) anos de atuação na área da saúde. 

 
 
 
 
 
 
 

38. Assinale abaixo o que é da competência do Secretário-Geral 
do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco 
(CREMEPE). 

 

A) Propor políticas de comunicação e identidade visual do 
CREMEPE.  

B) Coordenar, fomentar e auxiliar as Delegacias Regionais. 
C) Coordenar o Setor de Comunicação do CREMEPE. 
D) Preparar o expediente e a ordem do dia das sessões do 

CREMEPE, inclusive o que deve ser assinado pelo Presidente. 
 

 

39. De acordo com o Regimento Interno do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Pernambuco (CREMEPE), analise as 
afirmativas a seguir: 

 

I. Compete ao CREMEPE eleger a Diretoria e a Comissão de 
Tomada de Contas. 

II. O CREMEPE deve publicar relatórios mensais das receitas 
com anuidades.  

III. Cabe ao CREMEPE deliberar sobre inscrição e cancelamento 
da inscrição de médicos e demais profissionais da saúde. 

 

É correto o que se apresenta 
 

A) apenas na afirmativa I. 
B) apenas nas afirmativas I e II. 
C) apenas nas afirmativas II e III. 
D) em todas as afirmativas. 

 

 

40. Sabe-se que o Conselho Regional de Medicina do Estado de 
Pernambuco (CREMEPE) se reunirá ordinariamente de forma 
semanal. Entretanto, em caráter extraordinário, é possível 
afirmar que tal Conselho se reunirá   

 

A) todas as vezes que for convocado pela maioria absoluta dos 
Conselheiros. 

B) sempre que houver requerimento do Presidente aprovado pela 
maioria absoluta dos Conselheiros. 

C) todas as vezes que for convocado pelo Presidente ou por dois 
terços dos Conselheiros. 

D) sempre que for convocado pela maioria relativa dos 
Conselheiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


