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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. 

 MÉDICO FISCAL 

 Ao receber este Caderno de Questões, verifique se: 
 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém 50 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50. 
 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  
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CARGO: MÉDICO FISCAL 

LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
Modernidade líquida 

 

O conceito de modernidade líquida foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman e diz respeito a uma nova época 
em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis, como os líquidos. O conceito opõe-se, na obra 
de Bauman, ao conceito de modernidade sólida, quando as relações eram solidamente estabelecidas, tendendo a serem mais fortes e 
duradouras. 

O que é modernidade líquida? 
Bauman definiu como modernidade líquida um período que se iniciou após a Segunda Guerra Mundial e ficou mais perceptível 

a partir da década de 1960. Esse sociólogo chamou de modernidade sólida o período anterior. 
A modernidade sólida era caracterizada pela rigidez e solidificação das relações humanas, das relações sociais, da ciência e do 

pensamento. A busca pela verdade era um compromisso sério para os pensadores da modernidade sólida. As relações sociais e familiares 
eram rígidas e duradouras, e o que se queria era um cuidado com a tradição. Apesar dos aspectos negativos reconhecidos por Bauman 
da modernidade sólida, o aspecto positivo era a confiança na rigidez das instituições e na solidificação das relações humanas. 

A modernidade líquida é totalmente oposta à modernidade sólida e ficou evidente na década de 1960, mas a sua semente estava 
no início do capitalismo industrial, durante a Revolução Industrial. As relações econômicas ficaram sobrepostas às relações sociais e 
humanas, e isso abriu espaço para que cada vez mais houvesse uma fragilidade de laço entre pessoas e de pessoas com instituições. 

A lógica do consumo entrou no lugar da lógica da moral, assim, as pessoas passaram a ser fortemente analisadas não pelo que 
elas são, mas pelo que elas compram. A ideia de compra também adentrou nas relações sociais, e as pessoas passaram a comprar afeto 
e atenção. 

Nesse contexto, as instituições ficaram estremecidas. O emprego tornou-se um empreendimento completamente individual no 
momento em que o indivíduo tornou-se um “empreendedor” de si mesmo. Se alguém não obtém sucesso nessa lógica da modernidade 
líquida, a responsabilidade é completamente individual. 

Assim sendo, a modernidade líquida tem instituições líquidas, pois cada pessoa é uma instituição. A exploração capitalista deixou 
de ser vista como exploração e passou a ser vista como uma relação natural em que o sujeito, empreendedor de si mesmo, vende a sua 
força de trabalho ao sujeito empreendedor que possui o capital. 

A modernidade líquida é ágil, pois ela acompanha a moda e o pensamento de época. A ciência, a técnica, a educação, a saúde, 
as relações humanas e tudo mais que foi criado pelo ser humano para compor a sociedade são submetidos à lógica capitalista de 
consumo. 

Modernidade líquida e relações humanas 
As relações humanas ficaram extremamente abaladas com o surgimento da modernidade líquida. Bauman usa o termo 

“conexão” para nomear as relações na modernidade líquida no lugar de relacionamento, pois o que se passa a desejar a partir de então 
é algo que possa ser acumulado em maior número, mas com superficialidade suficiente para se desligar a qualquer momento. A amizade 
e os relacionamentos amorosos são substituídos por conexões, que, a qualquer momento, podem ser desfeitas. 

As redes sociais e a internet serviram de instrumento para a intensificação do que Bauman chamou de amor líquido: a relação 
pseudoamorosa da modernidade líquida. Não se procura, como na modernidade sólida, uma companhia afetiva e amorosa como era na 
modernidade sólida, mas se procura uma conexão (que pode ser sexual ou não, sendo que a não sexual substitui o que era a amizade) 
que resulte em prazer para o indivíduo. O imperativo da modernidade líquida é a busca por prazer a qualquer custo, mesmo que utilizando 
pessoas como objetos. Aliás, na modernidade líquida, o sujeito torna-se objeto. 

As conexões estabelecidas entre pessoas são laços banais e eventuais. As pessoas buscam um número grande de conexões, 
pois isso se tornou motivo de ostentação. Mais parceiros e parceiras sexuais, mais “amigos” (que, na verdade, não passam, na maioria 
dos casos, de colegas ou conhecidos), pois quanto mais conexões, mais célebre a pessoa é considerada. Basta fazer uma breve análise 
das relações sociais em redes sociais como o Facebook: quanto mais “amigos” (que, na verdade, são apenas contatos virtuais) a pessoa 
tem, mais requisitada ela se torna. (...) 

Modernidade líquida e consumismo 
O consumo tornou-se um imperativo na modernidade líquida. Criou-se todo um aparato para que o capitalismo consiga progredir 

desenfreadamente por meio do consumo irracional. Para além do que o filósofo e sociólogo alemão Karl Marx observou em sua época, 
um fetiche pelo consumo, criou-se um fetiche pelas marcas, deixando de importar o produto em si, mas a sua fabricante e o seu preço. 

Consumo sempre foi sinônimo de status, mas, na modernidade líquida, o consumo e o status são expressivamente dotados de 
uma carga simbólica muito mais intensa do que era na modernidade sólida. O sujeito é objetificado pelo capitalismo, tornando-se apenas 
o que ele consome, e não mais o que ele é. Na lógica da modernidade líquida, o sujeito é aquilo que ele consome. 

O modo pelo qual o capitalismo consegue efetuar essa mudança de perspectiva é pela promessa de felicidade: os sujeitos estão 
cada vez mais ansiosos, tristes e sobrecarregados. Associa-se então o prazer momentâneo oferecido pelo consumo à felicidade. Como 
esse prazer é rapidamente passageiro, o sujeito sente a necessidade de buscá-lo constantemente, na tentativa de alcançar a felicidade. 
(...) 

Publicado por Francisco Porfírio 
Disponível em https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/modernidade-liquida.htm. 
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CARGO: MÉDICO FISCAL 

1. De acordo com o TEXTO I, a partir da análise da teoria de 
Zygmunt Bauman, a era da modernidade líquida foi marcada, 
principalmente, por uma mudança que diz respeito  

 

A) à rigidez e à solidificação das relações humanas, das relações 
sociais, da ciência e do pensamento. 

B) à tendência que o capitalismo instaurou de progredir 
desenfreadamente por meio do consumo racional. 

C) ao desejo das pessoas de buscarem um número grande de 
conexões para não se sentirem sós e isoladas. 

D) ao fato de as pessoas passarem a ser fortemente analisadas 
não pelo que elas são, mas pelo que elas compram. 

 
 

2. Um texto pode ser escrito a partir de várias tipologias textuais, 
mas quase sempre há uma que é a predominante. No TEXTO 
I, a tipologia textual que predominou foi a 
 

A) narrativa, porque conta uma história baseada em fatos reais 
da modernidade líquida. 

B) descritiva, porque informa as características da sociedade de 
consumo e suas benesses. 

C) expositiva, porque explica o pensamento de Bauman a 
respeito das relações nas sociedades atuais, com base no 
conceito da modernidade líquida. 

D) argumentativa, porque em todo o texto percebe-se a defesa do 
ponto de vista do autor contra o pensamento da modernidade 
líquida defendido por Bauman. 

 
 

3. A partícula “que” pode exercer diferentes funções gramaticais 
em um texto. No período “A amizade e os relacionamentos 
amorosos são substituídos por conexões, que, a qualquer 
momento, podem ser desfeitas”, ela está desempenhando a 
função de 
 

A) preposição. 
B) pronome relativo. 
C) conjunção integrante. 
D) conjunção explicativa. 
 
 

4. A conjunção “como” pode estabelecer relações de sentidos 
diferentes dentro de um texto. No trecho “Como esse prazer é 
rapidamente passageiro, o sujeito sente a necessidade de 
buscá-lo constantemente, na tentativa de alcançar a 
felicidade”, ela está estabelecendo entre as duas orações uma 
ideia de 
 

A) causa. 
B) comparação. 
C) conformidade. 
D) consequência. 
 
 
 
 
 
 

5. Em “A modernidade líquida é totalmente oposta à 
modernidade sólida...”, o fenômeno linguístico da crase teve 
de ocorrer porque 
 

A) trata-se de uma locução adverbial feminina que sempre é 
apresentada com a contração À. 

B) o substantivo “modernidade” pede a preposição A e também 
aceita o artigo feminino A. 

C) o adjetivo “oposta” pede a preposição A e o substantivo 
“modernidade” aceita o artigo feminino A. 

D) o advérbio “totalmente” pede a preposição A e o substantivo 
“modernidade” aceita o artigo feminino A. 

 
 

6. A coesão é um fenômeno linguístico que permite uma conexão 
lógico-semântica entre as partes de um texto. Para unir 
orações em um único período, é necessário, em alguns casos, 
utilizarmos conjunções que visam manter a coesão e a 
coerência entre as ideias. No período “O imperativo da 
modernidade líquida é a busca por prazer a qualquer custo, 
mesmo que utilizando pessoas como objetos”, foi empregada 
a locução conjuntiva “mesmo que”, estabelecendo uma ideia 
de concessão. Para conservar essa mesma ideia, pode-se 
substituir essa locução como demonstra a alternativa: 
 

A) “O imperativo da modernidade líquida é a busca por prazer a 
qualquer custo, visto que utilizando pessoas como objetos”. 

B) “O imperativo da modernidade líquida é a busca por prazer a 
qualquer custo, ao passo que utilizando pessoas como 
objetos”. 

C) “O imperativo da modernidade líquida é a busca por prazer a 
qualquer custo, logo que utilizando pessoas como objetos”. 

D) “O imperativo da modernidade líquida é a busca por prazer a 
qualquer custo, ainda que utilizando pessoas como objetos”. 

 

TEXTO II 
 

 
 

Disponível em https://hsvp.com.br/doacao-de-orgaos-e-tecidos. 
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CARGO: MÉDICO FISCAL 

7. No excerto “Não deixe cair por terra o que pode alçar novos 
voos”, a expressão “alçar novos voos” está se referindo  
 

A) às vidas que os órgãos doados podem salvar. 
B) à dificuldade de se encontrar um doador de órgãos. 
C) à esperança de quem ainda não conseguiu uma doação. 
D) à possibilidade de regeneração de órgãos não saudáveis. 
 
 

8. Em “Sua decisão muda destinos”, o termo destacado está 
exercendo função sintática de 
 

A) aposto. 
B) objeto direto. 
C) objeto indireto. 
D) complemento nominal. 
 
 

9. Nos textos publicitários, é comum o uso de verbos no modo 
imperativo para dialogar diretamente com o público, como 
ocorre em “Não deixe cair por terra o que pode alçar novos 
voos”. Quando o gênero textual muda, a forma de se construir 
o texto também sofre variações, principalmente em relação ao 
uso de verbos e pronomes. Se o texto em questão fosse um 
relato pessoal, a frase destacada deveria estar escrita da 
seguinte forma: 
 

A) “Não deixei cair por terra o que podia alçar novos voos”. 
B) “Não deixava cair por terra o que pode alçar novos voos”. 
C) “Não deixarei cair por terra o que poderia alçar novos voos”. 
D) “Não deixaria cair por terra o que podia alçar novos voos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO III 
 

Adoção no Brasil: a busca por crianças que não existem 
 

Os pretendentes à adoção no Brasil buscam crianças brancas, 
de até um ano, sem histórico de doença ou irmãos 

 
Por Mariana Lima 

 
De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), existem, aproximadamente, 47 mil crianças e adolescentes 
em situação de acolhimento no Brasil. Deste total, 9,5 mil estão 
no Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e apenas 5 mil estão, 
efetivamente, disponíveis para adoção. 

A criança passa a constar na lista de adoção após as 
tentativas de reinserção na família de origem falharem, e se não 
houver formas de a criança ficar com a família extensa (tios e 
avós, por exemplo). 

“Adoção é sempre a última possibilidade. Fazemos de 
tudo para que aquela criança possa voltar a sua família de origem. 
Se o processo de reestruturação familiar falha, buscamos outras 
soluções”, conta o juiz titular da Vara da Infância e Juventude de 
Guarulhos (SP) e assessor da Corregedoria Geral da Justiça de 
São Paulo, Iberê de Castro. 

Atualmente, a fila para quem aguarda uma criança no 
Brasil é composta por 46,2 mil pretendentes. Como o número de 
pretendentes é muito maior do que o de crianças disponíveis para 
adoção, seria de se esperar que todas essas crianças 
encontrassem um lar. Mas a realidade é outra. 

Existe um perfil que é buscado pelos pretendentes na 
hora de adotar: 14,55% só adotam crianças brancas; 58% aceitam 
apenas crianças até 4 anos de idade; 61,92% não aceitam adotar 
irmãos; e 61% só aceitam crianças sem nenhuma doença. (...) 
 

Disponível em https://observatorio3setor.org.br/carrossel/adocao-no-brasil-a-
busca-por-criancas-que-nao-existem/. 

 
10. O TEXTO III apresenta características muito comuns ao 

gênero 
 

A) crônica, pois é um misto de narração e reflexões da autora 
sobre a adoção no Brasil. 

B) relato pessoal, pois narra uma história real a partir de 
experiências pessoais da escritora. 

C) artigo de opinião, pois tece um comentário crítico sobre as 
falhas no processo de adoção. 

D) notícia, pois fornece informações sobre a atual situação do 
processo de adoção no Brasil. 
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CARGO: MÉDICO FISCAL 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11. Assinale a alternativa correta que apresenta apenas 
configurações relativas à impressora.  
 

A) Ordem das páginas, Tamanho do papel e Intervalo de 
repetição. 

B) Tamanho do Papel, Números de cópias e Volume. 
C) Prioridade, Ordem das páginas e Tamanho do papel. 
D) Volume, Ordem das páginas e Velocidade da voz. 
 
 

12. Para realizar envio de e-mails é necessário seguir 
procedimentos básicos padrões para executar tal tarefa. 
Assinale a alternativa correta referente ao caminho padrão 
para realizar o envio de e-mails. 
 

A) Digitar endereço de e-mail do Remetente>>Digitar endereço 
de e-mail do Destinatário>>Digitar corpo do e-mail 
(texto)>>Selecionar estilo>>Enviar. 

B) Digitar endereço de e-mail do Destinatário>>Digitar título do e-
mail (assunto)>>Digitar corpo do e-mail (texto)>>Enviar. 

C) Digitar endereço de e-mail do Remetente>>Digitar endereço 
de e-mail do Destinatário>>Digitar corpo do e-mail (texto). 

D) Digitar endereço de e-mail do Remetente>> Digitar corpo do 
e-mail (texto) >>Enviar. 

 
 

13. Quanto às configurações básicas no sistema operacional 
Windows 10, analise as assertivas a seguir e julgue-as com 
“V”, se verdadeiras, e “F”, se falsas: 
 

(     ) O menu onde é possível escolher opções de 
acessibilidade e inclusão é o “Facilidade de Acesso”. 

(     )  As opções de alteração de tela de fundo, plano de 
fundo da área de trabalho, tela de bloqueio, etc. estão 
em “Sistema”. 

(     )  Para configurar, parear e reinstalar dispositivos 
(hardwares) externos, pode-se fazer isso ao acessar 
o menu “Dispositivos”. 

(     )  Modificar opções de conta, sincronização e agenda, 
basta acessar ao menu “Atualização e segurança”. 

 

A sequência correta obtida no sentido de cima para baixo é 
 

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

14. “Permite a transferência de arquivos de um dispositivo 
computacional local para uma estação remota na rede, 
utilizando qualquer protocolo de comunicação”. Assinale a 
alternativa que apresenta o elemento representado pela 
presente definição. 

 

A) Download 
B) Upload 
C) Protocolo HTTP 
D) Protocolo UDP 

 
 

15. Os computadores, notebooks e desktops são combinados a 
hardwares externos essenciais à entrada e saída de dados. 
Relacione os tipos de periféricos abaixo com suas respectivas 
funções: 

 
 
 
 
 

 
(   ) Periférico de entrada utilizado para entrada de dados 

de vídeo. 
(   ) Periférico de saída utilizado em imageamento.  
(   ) Periférico de saída utilizado na emissão de dados de 

áudio. 
(   ) Periférico de entrada utilizado como suporte de 

execução de comandos em softwares e aplicativos. 
 

A sequência correta obtida no sentido de cima para baixo é 
 

A) B, C, D, A. 
B) A, B, D, C. 
C) D, C, B, A. 
D) B, A, C, D. 

 

 
16. Considere as seguintes células manipuladas no Microsoft 

Excel 2010, idioma português-brasileiro: 
 

Y3 = 100 
Q8 = 25 
A2 = Q8 

 
Calcule a seguinte fórmula:  

 
=(Y3 - Q8)/Q8 

 
O resultado obtido é  
 

A) 25 
B) 45 
C) 4 
D) 3 
 
 
 

A Joystick 
B Caixa de Som 
C Plotter 
D Mesa Digitalizadora 
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CARGO: MÉDICO FISCAL 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
17. Sejam duas circunferências, 𝐶  e 𝐶 , e, respectivamente, com 

centros 𝑂  e 𝑂  e raios 𝑟 e 𝑟 . Se 𝑑 é a distância entre os 
centros 𝑂  e 𝑂 , podemos afirmar corretamente, com base na 
imagem a seguir, que 

  
A) 𝑑 = 𝑟 + 𝑟  
B) 𝑑 = 𝑟 − 𝑟  
C) 𝑑 > 𝑟 + 𝑟  
D) 𝑑 < 𝑟 − 𝑟  
 
 
 
 
 
 

 

18. Um baralho contém 52 cartas. Duas delas são retiradas de 
forma aleatória e sem reposição. Determine a probabilidade de 
ambas serem de paus. 
 

A)  

B)  

C)  

D)  

 
 

19. Em um estacionamento de uma empresa são ofertadas 20 
vagas para carros e motos. Sabendo que todas essas vagas 
estão preenchidas, totalizando 56 pneus, sem contar os 
estepes, determine a quantidade de motos. 
 

A) 12 motos  
B) 8 motos  
C) 13 motos  
D) 7 motos  
 

 
20. Abaixo, temos a planificação de um dado convencional. 

Sabendo que esse dado não viciado foi jogado de forma 
aleatória, tendo registrado na sua face para cima o número 5, 
determine a sua face oposta.   

  
A) C 
B) G 
C) H 
D) F 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

~ 7 ~ 
 

CARGO: MÉDICO FISCAL 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

21. Em uma diretiva de fiscalização a um Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS II), o médico fiscal observou que 

 

1. a unidade funcionava das 8:00 às 18:00 horas, em 2 (dois) 
turnos, durante os cinco dias úteis da semana. Cada turno 
registrava 27 pacientes. 

2. a unidade estava capacitada para acompanhamento de 
paciente de forma intensiva. Para isso, dependia do suporte 
do hospital de alta complexidade a que se vinculou. 

3. a equipe de recursos humanos contava com a contratação de 
um artesão. 

 

Diante da situação hipotética, segundo a Portaria MS/GM nº 
336/2002, são inconformidades as situações apresentadas 
nos itens  

 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
 
 

22. A vigilância sentinela (VS) é o modelo de vigilância realizada a 
partir de estabelecimento de saúde estratégico para a 
vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de 
interesse para a saúde pública. O objetivo é acompanhar, por 
exemplo, a tendência de certas doenças e monitorar a 
prevalência de resistência a antimicrobianos.  

 

Entre as alternativas a seguir, não figura com objeto de VS a 
situação de 

 

A) dermatose ocupacional. 
B) síndrome de corrimento uretral masculino. 
C) doença pneumocócica invasiva. 
D) acidente de trabalho com exposição a material biológico. 
 

 

23. Durante uma diretiva de fiscalização, o médico fiscal observou 
que uma unidade de assistência médica ambulatorial de 
diversas especialidades, e que realizava endoscopia digestiva 
alta, colonoscopia, apresentava falhas no processo de limpeza 
dos aparelhos, bem como não comprovou a existência dos 
certificados de manutenção preventiva e corretiva de tal 
maquinário. Nessa situação hipotética, segundo a Resolução 
CFM 2062/2013, deve o médico fiscal 

 

A) expedir indicativo de interdição cujo Relatório de Notificação 
com exposição dos achados devidamente fundamentados e 
prazo para resolução das inconformidades que devem ser 
aprovados pelo Diretor de Fiscalização.  

B) lavrar o auto de interdição total da unidade médica, 
comunicando o fato ao CRM local que, em sessão plenária, 
fundamentará a interdição. 

C) notificar diretamente o responsável técnico informando o prazo 
para regularização das inconformidades. 

D) lavrar o auto de interdição parcial da unidade médica, 
comunicando o fato ao CRM local que, em sessão plenária, 
fundamentará a interdição. 

24. Em relação ao Decreto Federal 44.045/58, assinale a 
alternativa correta.  

 

A) É permitido o recebimento de denúncias anônimas pelos 
Conselhos Regionais de Medicina relativas à infração ético-
profissional, quando se tratar de fato grave e que provoque 
grande repercussão social. 

B) Da aplicação de censura confidencial, em aviso reservado, 
cabe recurso a ser interposto no prazo máximo de 15 dias a 
contar da data de cientificação do interessado do julgamento. 

C) Considera-se intimado, por publicação de edital em Diário 
Oficial do Estado, dos Territórios ou do Distrito Federal e em 
jornal de grande circulação na região, aquele médico não 
encontrado por intimação pessoal ou carta com aviso de 
recebimento. 

D) Admite-se a apreensão da carteira profissional do médico 
infrator em caso de penalidade que resulta em suspensão do 
exercício profissional por até 30 dias e cassação do exercício 
profissional. 

 
 

25. Acerca dos procedimentos das pesquisas envolvendo seres 
humanos, analise as assertivas a seguir e atribua “V” para as 
verdadeiras e “F” para as falsas: 

 

(    ) As pesquisas em mulheres grávidas devem ser 
precedidas de pesquisas em mulheres fora do 
período gestacional, exceto quando a gravidez for 
o objetivo fundamental da análise. 

(    ) O termo de consentimento livre e esclarecido 
deverá conter, dentre outros aspectos, a 
explicitação da garantia de ressarcimento e como 
serão cobertas as despesas tidas pelos 
participantes da pesquisa e dela decorrentes. 

(    ) As pesquisas em pessoas com o diagnóstico de 
morte encefálica não são contempladas no 
arcabouço legal vigente. 

(    ) A composição do Comitê de Ética em Pesquisa é 
constituída por colegiado não inferior a sete 
membros, com representantes de diversas áreas e 
formação, dependendo das especificidades da 
instituição e das linhas de pesquisa a serem 
analisadas. 

 

A sequência correta, no sentido de cima para baixo, é 
 

A) V – V – V – F. 
B) F – V – V – V. 
C) F – F – F – V. 
D) V – V – F – V. 
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26. O princípio da limitação das doses individuais refere-se a 
valores de dose efetiva ou de dose equivalente, estabelecidos 
para exposição ocupacional e exposição do público decorrente 
de práticas controladas, cujas magnitudes não devem ser 
excedidas.  

 

A aplicação desse princípio em saúde ocupacional do 
trabalhador exposto à radiação permite evitar problemas 
relacionados ao 

 

A) efeito estocástico. 
B) efeito citogenético. 
C) efeito fenotípico. 
D) efeito determinístico. 
 
 

27. No Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde, os fabricantes, importadores e distribuidores devem 
providenciar a inclusão da Ficha de Informações de Segurança 
de Produtos Químicos - FISPQ. Essa ficha traz informações 
detalhadas dos produtos químicos com possíveis riscos e 
medidas em caso de exposição acidental e deve estar 
disponível para consulta diante do manejo das seguintes 
classes de resíduos: 

 

A) A3, B5 e B7. 
B) B4, B6 e B7. 
C) E, C e B3. 
D) B3, A2 e C. 
 
 

28. Em relação ao Regulamento Técnico que define normas de 
funcionamento para as instituições de longa permanência para 
idosos, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. As instituições são destinadas ao idoso maior de 60 anos e 
somente àqueles que não dispõem de suporte familiar que 
garanta as condições de liberdade, de dignidade e cidadania. 

II. Os casos de queda com lesão e tentativa de suicídio devem 
ser objeto de notificação imediata à autoridade sanitária local. 

III. A taxa de incidência de doença diarreica aguda em idosos 
residentes e a taxa de incidência de escabiose fazem parte da 
avaliação do desempenho e padrão de funcionamento da 
instituição. 

 

É correto o que se afirma 
 

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

29. Em uma diretiva de fiscalização à única unidade de 
atendimento municipal ao paciente com doença renal crônica, 
o médico fiscal observou que 

 

1. na sala A, havia 4 pacientes em tratamento e dois deles recém-
admitidos e AgHbs Positivo. Havia um técnico de enfermagem. 

2. o cartão de vacinação do técnico de enfermagem que atua na 
sala A mostrou que, após 3 doses de vacinação conta hepatite 
B, o Anti AgHbs era 20 u/L. 

3. havia reuso de todos os capilares da sala A. 
 

Estão em desacordo com Resolução da Diretoria Colegiada - 
RDC 11, de 13 de março de 2014, as situações apresentadas 
nos itens 

 

A) 2 e 3, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 1, 2 e 3.  

 
 

30. Durante uma diretiva de fiscalização a uma Unidade de 
Terapia Antineoplásica, o médico fiscal questiona se há 
protocolo referente às Boas Práticas de Administração de 
Terapia Antineoplásica (TA). A enfermeira responsável relata 
que 

 

1. a prescrição médica é avaliada pelo enfermeiro quanto à 
viabilidade, interações medicamentosas, medicamentos 
adjuvantes e de suporte, antes da sua administração. 

2. no prontuário sempre consta a evolução da enfermagem 
relatando, por exemplo, os eventos adversos e 
extravasamentos do paciente submetido à TA. 

3. toda a terapia antineoplásica passa por inspeção visual antes 
da administração. 

Estão de acordo com as Boas Práticas de Administração de 
Terapia Antineoplásica as situações apresentadas nos itens 

 

A) 2 e 3, apenas. 
B) 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 2, apenas. 

 
 

31. A guarda do prontuário, segundo a Resolução CFM 
1.821/2007, deve ser aplicada 

 
A) permanentemente para os que sofreram processo eletrônico 

de digitalização. 
B) temporariamente, por no mínimo 20 anos, para os que se 

apresentam em suporte em papel e eletrônico sob a forma de 
microfilmagem. 

C) temporariamente, por no mínimo 30 anos, para aqueles em 
suporte de papel e que tratam de doença do trabalho. 

D) permanentemente para todos os tipos de suporte (eletrônico e 
papel). 
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32. Acerca do alcance da fiscalização sanitária das condições de 
exercício de profissões, ocupações técnicas e auxiliares 
relacionadas diretamente com a saúde, analise os itens a 
seguir: 

 

1. balneários e estâncias termais em que há a atuação direta do 
educador físico e nutricionista. 

2. autarquia municipal em que haja serviço médico ambulatorial. 
3. laboratório de aparelhos e material de uso odontológico que 

conta com atuação de técnico em saúde bucal.  
 

Podem ser objeto de fiscalização, segundo o Decreto Federal 
nº 77.052/76, 

 

A) os estabelecimentos 2 e 3, apenas. 
B) os estabelecimentos 1 e 2, apenas. 
C) os estabelecimentos 1 e 3, apenas. 
D) todos os estabelecimentos. 
 
 

33. Segundo a NR 32, que trata da Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde, assinale a alternativa correta. 

 

A) Os dosímetros individuais podem ser avaliados 
exclusivamente em laboratórios credenciados pela Comissão 
Nacional de Energia Nuclear. 

B) O programa de vacinação e a vigilância médica dos 
trabalhadores potencialmente expostos devem constar no 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 

C) Os estabelecimentos de pesquisa e ensino em saúde não 
estão amparados pela normativa supracitada por não estarem 
ligados diretamente à atividade médica assistencial.  

D) O Plano de Proteção Radiológica – PPR deve ser aprovado 
pela Vigilância Sanitária. 

 
 

34. Á luz da Lei 12.842 de 2013, que dispõe sobre o exercício da 
Medicina, assinale a alternativa correta. 

 

A) A direção administrativa de uma unidade de saúde que realiza 
atendimentos clínicos e cirúrgicos de pequeno porte é função 
privativa de médico. 

B) A intubação, bem como a estratégia de ventilação mecânica e 
desintubação, são atividades privativas de médico. 

C) Compete aos Conselhos Regionais de Medicina a fiscalização 
e o controle dos procedimentos relativos ao ato médico, mas a 
aplicação das sanções em caso de inobservância das normas 
cabe ao Conselho Federal de Medicina. 

D) A realização de curativo desbridamento em úlcera de decúbito 
até o limite do subcutâneo, independente da necessidade de 
tratamento cirúrgico, é ato privativo de médico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35. Analise as atividades a seguir à luz do Conselho Regional de 
Medicina de Pernambuco:  

 

1. Julgar Processo Ético Profissional — PEP. 
2. Fixar ou alterar as taxas cobradas pelo Conselho, pelos 

serviços administrativos praticados, conforme a Resolução 
específica do Conselho Federal de Medicina. 

3. Dar posse ao Presidente e à Diretoria do CREMEPE. 
4. Eleger os membros efetivos e os membros suplentes do 

CREMEPE. 
5. Apreciar e decidir, em primeira instância, sobre recursos 

referentes a registros, decisões e penalidades impostas aos 
médicos. 

6. Ouvir a leitura, discutir e deliberar sobre relatório e contas da 
Diretoria. 

 

Atribuindo (PL) para as atribuições do Plenário e (AG) para as 
atribuições da Assembleia Geral, a sequência correta é, 
respectivamente, 

 

A) AG – PL – AG – AG – PL – AG. 
B) AG – AG – PL – PL – AG – PL. 
C) PL – AG – PL – AG – PL – AG. 
D) PL – PL – AG – AG – PL – PL. 

 
 

36. Segundo a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, a 
incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 
medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a 
constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz 
terapêutica, são atribuições do/da 

 

A) Conselho Nacional de Saúde. 
B) ANVISA. 
C) DENASUS. 
D) CONITEC. 

 

 
37. Acerca das Câmaras Técnicas de Especialidades (CTE), 

segundo o disposto no Regimento Interno do Conselho 
Regional de Medicina de Pernambuco, analise as afirmativas 
a seguir: 

 

I. São compostas por até 7 membros, exercendo a função de 
Coordenador o Conselheiro mais antigo dentre eles. 

II. Admite que um professor universitário com formação em 
Bioestatística venha a compor a referida CTE constituída para 
debater esse tema específico. 

III. A remuneração dos membros da CTE é decidida mediante 
decisão da Assembleia Geral. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e II. 
B) apenas em II. 
C) apenas em I. 
D) apenas em II e III. 
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38. A tabela hipotética a seguir apresenta resultado de um estudo 
que avaliou o efeito da Medicação X sobre a mortalidade do 
Acidente Vascular Cerebral: 

 

 Morte 
Não 

morte Total Letalidade 

Tratado com 
Medicação X 10 100 110 9,1% 

Não tratado 
com Medicação 

X 
40 200 240 16,7% 

 

Diante do exposto, para se evitar uma morte, o número 
necessário de tratamento (Number Need to Treat - NNT) é de 

 

A) 76. 
B) 100. 
C) 13. 
D) 20. 
 
 

39. A saúde do trabalhador, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
segundo a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, abrange 
todos os aspectos a seguir, exceto o que se observa na 
alternativa 

 

A) avalia o impacto que a incorporação de novas tecnologias 
pode provocar na saúde do trabalhador. 

B) permite ao sindicato dos trabalhadores que solicite ao órgão 
competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de 
todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

C) veda a participação de entidades sindicais na elaboração 
periódica da listagem oficial de doenças originadas no 
processo de trabalho. 

D) permite a normatização e fiscalização dos serviços de saúde 
do trabalhador nas instituições e empresas privadas. 

 
 

40. Acerca do atendimento ao paciente psiquiátrico à luz da 
Resolução CFM 2.056/2013, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Internação compulsória é aquela se dá contrariamente à 
vontade do paciente, sem o seu consentimento expresso ou 
com consentimento inválido. Para que ocorra, faz-se 
necessária a concordância de representante legal, exceto em 
situações de emergência médica. 

II. O diretor técnico médico do estabelecimento comunicará ao 
Ministério Público Estadual, no prazo de setenta e duas horas, 
toda internação psiquiátrica involuntária que tenha ocorrido, 
bem como seu término.  

III. O risco de prejuízo patrimonial representa situação de 
emergência ao paciente com doença mental e justifica a 
internação involuntária. 

 

É correto o que se afirma 
 

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

41. Nos últimos anos, a ocorrência de epidemias e pandemias por 
doenças emergentes ou reemergentes obrigou a comunidade 
internacional a aprimorar os serviços de vigilância em saúde. 
Entre os fatores que contribuíram para esta mudança estão a 
pressão demográfica, mudanças no comportamento social e 
alterações ambientais.  

 

Diante deste cenário, no Brasil, no processo de estruturação e 
aperfeiçoamento do serviço de recebimento, processamento e 
resposta oportuna às emergências epidemiológicas, a 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 
(SVS/MS) inaugurou o Centro de Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde – CIEVS, que tem por objetivo: 

 

I. Identificar emergências epidemiológicas, de modo contínuo e 
sistemático, por meio de notificação telefônica (Disque 
Notifica), eletrônica (E-notifica) e mineração de informações 
nos principais meios de comunicação (Clipping Cievs). 

II. Disponibilizar informações oportunas sobre as emergências 
epidemiológicas de relevância nacional e programas 
prioritários da SVS/MS.  

III. Aperfeiçoar os mecanismos de triagem, verificação e análise 
das notificações para identificar e responder às emergências 
epidemiológicas.  

 

São objetivos do CIEVS as atividades apresentadas  
 

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

 
 

42. O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de 
cada ente federado de forma a diminuir as competências 
concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, 
contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão 
compartilhada e solidária do SUS. 

 

Acerca desse Pacto, assinale a alternativa correta. 
 

A) Mostra a saúde como direito de cidadania e o SUS como 
sistema público universal garantidor desses direitos; garante, 
no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e 
financeiros para a saúde; aprova o orçamento do SUS, 
composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, 
explicitando o compromisso de cada uma delas. 

B) Define como linhas prioritárias a saúde do idoso; o controle do 
câncer de colo de útero e de mama; a redução da mortalidade 
infantil e materna; o fortalecimento da capacidade de 
respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na 
dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 

C) Implementa o projeto permanente de mobilização social e 
elabora a Cartilha de Direitos do Usuário. 

D) Busca critérios de alocação equitativa dos recursos; reforça os 
mecanismos de transferência fundo a fundo entre gestores; 
integra em grandes blocos o financiamento federal e 
estabelece relações contratuais entre os entes federativos. 
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43. A proteção social compreende um conjunto de políticas 
sociais, garantido ou regulado pelo Estado, que visa prover a 
cobertura dos riscos advindos da invalidez, da velhice, da 
doença, do acidente de trabalho e do desemprego. Esses 
sistemas são resultado de um longo processo histórico, nos 
quais intervieram, em cada país, a base socioeconômica, o 
papel mais ou menos central do Estado na reprodução social 
e econômica, as tradições e cultura, bem como o grau de 
organização dos trabalhadores.  

 

Antes do início do século XX, a proteção era organizada pelos 
próprios trabalhadores (associações de ajuda mútua e/ou 
sindicatos) ou por empresários que estavam preocupados com 
seus trabalhadores. O segundo grande momento foi no pós II 
Guerra Mundial, quando, fruto da conjunção de fatores 
políticos, econômicos e sociais, ampliou-se a ação do Estado 
e a cobertura foi estendida significativamente, de modo que 
seu resultado, principalmente em países europeus, foi 
chamado de Estado do Bem Estar Social (Welfare State). 

 

Fonte:http://www.abphe.org.br/arquivos/julianne-alvim.pdf 
 

     Sobre a proteção social no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

A) O histórico no Brasil se deu por volta de 1919, por meio das 
Ligas de Socorro Mútuas, e ocorreu livre de influência de 
outros modelos, a exemplo do que ocorria na Europa. 

B) O Estado de Bem-Estar Social, ou Welfare State, foi a resposta 
do Brasil frente à necessidade de proteção social e se 
consolidou precocemente na década de 30, em decorrência de 
pressões sindicais e de outros órgãos de classe. 

C) Houve o aparelhamento das estruturas estaduais e municipais 
de proteção social na década de 50, com vistas a proibir a 
participação da iniciativa privada. 

D) A criação de Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) por 
categoria profissional foi uma das primeiras iniciativas de 
proteção social e que foi ampliada pelos Institutos de 
Aposentadorias e Pensões (IAPs) que mantinham hospitais e 
ambulatórios próprios. 

 
 

44. Analise as situações hipotéticas a seguir: 
 

I. Não comente infração ética o médico que envia ficha de 
atendimento à autoridade judicial quando expressamente 
autorizado pelo paciente. 

II. Diante de comunicação de um surto de Paralisia Flácida 
Aguda à autoridade sanitária local, deve o médico enviar cópia 
do prontuário do paciente para maior celeridade das 
investigações, do bloqueio sanitário e da identificação do 
paciente “zero”. 

III. Para defesa pessoal, pode o médico apresentar à autoridade 
competente ficha de atendimento do paciente, solicitando 
segredo de justiça. 

 

Estão corretas as situações descritas em 
 

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

45. Um médico que realiza atendimento aos pacientes em 
situação de urgência e emergência constata a falta de insumos 
como medicação sedativa para procedimento de intubação 
orotraqueal, analgésicos potentes, além de máscaras 
adequadas para o contato com pacientes em isolamento 
respiratório. Essa situação tem ocorrido com frequência nos 
períodos mais graves da pandemia de coronavírus. 

 

Diante do exposto, deverá o médico, à luz Do Código de Ética 
Médica, comunicar o fato ao/à 

 

A) sindicato da categoria e ao Conselho Regional de Medicina de 
sua jurisdição, somente. 

B) Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, à Vigilância 
Sanitária e ao Diretor Técnico. 

C) Diretor técnico, ao Conselho Regional de Medicina de sua 
jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, se houver. 

D) Vigilância Sanitária, ao sindicato da categoria e à Comissão de 
Ética da instituição, se houver. 

 
 

46. Segundo o Regulamento de Pessoal do Conselho Regional de 
Medicina de Pernambuco, assinale a alternativa correta. 

 

A) O empregado tem direito a 8 dias úteis de ausência em virtude 
de casamento. 

B) O empregado tem direito a um afastamento por mês para 
acompanhar filho de até um ano em consulta médica; após o 
primeiro ano de vida, uma ausência por trimestre, limitada a 
um turno. 

C) Serão abonadas as ausências de duas saídas por mês para 
realização de consultas médicas. 

D) O empregado tem direito a até 2 dias uteis para acompanhar 
a esposa durante os exames no período de gravidez. 

 

 
47. Um médico cria um conta em uma rede social e se diz 

especialista em saúde e bem estar. Nesse perfil, apresenta as 
seguintes postagens: 

 

1. Divulga o depoimento de um cantor nacionalmente conhecido 
relatando os benefícios do atendimento recebido e 
recomendando que todos, sem puderem, que procurem esse 
profissional. 

2. Divulga uma planilha com uma dieta relatando que esse 
tratamento foi aplicado ao cantor de sucesso e recomenda a 
todos, pois não há riscos à saúde. 

3. Divulga o preço do acompanhamento, bem como as formas de 
parcelamento. 

 

Estão em desacordo com o Manual de Publicidade Médica / 
Resolução CFM 1.974/11 as situações descritas em 

 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
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48. As unidades não hospitalares de atendimento às urgências e emergências são entrepostos habilitados a prestar assistência 

correspondente ao primeiro nível de assistência da média complexidade. Um município sede do módulo assistencial com 145 mil 
habitantes de população de cobertura deve apresentar uma unidade de atendimento com o seguinte perfil de estrutura, segundo a 
Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002: 

 

 
Atendimentos 

 (24h) 
Médico Clínico Pediatra 

Leitos de 
observação 

Pacientes em observação 
(%) 

Encaminhamentos para  
internação 

(%) 

A) 200 1 1 10 3 3 

B) 300 2 2 12 10 3 

C) 100 2 2 10 3 3 

D) 250 1 1 5 6 3 
 
 

49. À luz da Resolução CFM 2.152/2016, que estabelece normas de organização, funcionamento, eleição e competências das Comissões 
de Ética Médica (CEM) dos estabelecimentos de saúde, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. A escolha dos membros ocorre por voto secreto e direto, admitindo-se procuração em caso de médico impedido de votar. 
II. O mandato da CEM será de 12 a 36 meses, conforme determinado em Regimento Interno. 
III. É permitido que o médico diretor administrativo da instituição de saúde participe da CEM sem direito a voto. 
IV. A instituição que conta com 25 médicos, caso deseje ter CEM, deve solicitar aprovação junto ao CRM. 

 

É correto o que se afirma 
 

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

50. Acerca das normas mínimas para o funcionamento de consultórios médicos e dos complexos cirúrgicos para procedimentos com 
internação de curta permanência, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. A unidade tipo II deve ser dotada de unidade de complexo cirúrgico. 
II. A unidade tipo I deve estar habilitada a realizar pequenos procedimentos, sem necessidade de internação, mas com sedação leve e 

fonte de oxigênio disponível. 
III. A unidade tipo III realiza procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade em salas apropriadas e dispensa a necessidade de exames 

de radiologia.  
 

É correto o que se afirma 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


