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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. 

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS
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A biologia humana afeta a cultura de maneiras 
complexas. A cultura também influencia a biologia, embora 
possa ser difícil, para o nosso corpo, acompanhar as rápidas 
mudanças culturais. Por exemplo, no século XX, o fast-food
altamente processado substituiu uma dieta mais equilibrada 
e saudável para muitos. Como o corpo humano evoluiu e foi 
projetado para um mundo diferente, essa mudança na dieta 
resultou em um aumento de doenças como diabetes, 
doenças cardíacas e obesidade. 

Do ponto de vista paleoepidemiológico, o evento 
mais significativo na história de nossa espécie foi a adoção da 
agricultura. A agricultura surgiu de forma independente em 
vários lugares do mundo a partir de doze mil anos atrás. 

Antes dessa mudança, as pessoas viviam como 
caçadores-coletores, tendo os cães como seus únicos 
companheiros animais. Tais pessoas eram muito ativas e 
tinham uma dieta bem equilibrada e variada, rica em 
proteínas e fibras, e baixa em calorias e gordura. Esses 
pequenos grupos experimentaram parasitas, infecções 
bacterianas e lesões enquanto caçavam animais selvagens e 
ocasionalmente brigavam entre si. Eles também tiveram de 
lidar com problemas dentários como desgaste extremo, placa 
bacteriana e doença periodontal. 

Uma coisa com que os caçadores-coletores não 
tinham de se preocupar muito eram doenças infecciosas 
virulentas que se movessem rapidamente de pessoa para 
pessoa em uma grande região geográfica. Patógenos como o 
vírus da gripe não conseguiam se espalhar efetivamente ou 
mesmo serem mantidos por populações pequenas, móveis e 
socialmente isoladas. 

O advento da agricultura resultou em populações 
maiores e sedentárias vivendo em estreita proximidade. 
Novas doenças puderam florescer nesse novo ambiente. A 
transição para a agricultura foi caracterizada por alta 
mortalidade infantil — estima-se que aproximadamente 30% 
das crianças tenham morrido antes dos cinco anos de idade. 

E, pela primeira vez em uma história evolutiva que 
abrange milhões de anos, diferentes espécies de mamíferos 
e pássaros se tornaram vizinhos íntimos. Quando começaram 
a viver com animais recém-domesticados, as pessoas foram 
trazidas para o ciclo de vida de um novo grupo de doenças, as 
chamadas zoonoses, que antes eram limitadas a animais 
silvestres, mas, a partir de então, podiam saltar para os seres 
humanos. 

Acrescentam-se a tudo isso o saneamento precário 
e uma dieta deficiente, bem como o aumento das conexões 
entre comunidades distantes por meio da migração e do 
comércio, especialmente entre as comunidades urbanas. 
Assim as epidemias de doenças infecciosas conseguiram 
estabilizar-se pela primeira vez. 

Internet: <https://www.revistaplaneta.com.br> (com adaptações).

Acerca dos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens  
de 1 a 9. 

1 É obrigatório o emprego da vírgula após a expressão 
“Por exemplo” (linha 4). 

2 O pronome “si” (linha 21) refere-se a “animais 
selvagens” (linha 20). 

3 O termo “Como” (linha 6) veicula a mesma noção que a 
conjunção conforme e, assim, estabelece uma relação 
de conformidade entre as informações apresentadas no 
período em que ele aparece. 

4 A substituição do advérbio “Antes” (linha 14) por 
Anteriormente prejudicaria a correção gramatical do 
texto. 

5 A expressão “dessa mudança” (linha 14) refere-se à 
mudança de dieta mencionada no primeiro parágrafo do 
texto. 

6 A correção gramatical do texto seria prejudicada se fosse 
empregado o sinal indicativo de crase no vocábulo “a” 
em “começaram a viver” (linhas 39 e 40). 

7 O primeiro período do quarto parágrafo do texto 
manteria seus sentidos originais e sua correção 
gramatical se fosse reescrito da seguinte maneira: Os
caçadores-coletores não tinham de se preocupar muito
com uma coisa: doenças infecciosas virulentas que se 
movessem rapidamente de pessoa para pessoa em 
uma grande região geográfica. 

8 O uso do plural na locução “podiam saltar” (linha 43) 
justifica-se pela concordância verbal com o termo 
“animais silvestres” (linhas 42 e 43), que também está 
no plural. 

9 No último parágrafo do texto, seria correto deslocar a 
forma pronominal “se”, em “Acrescentam-se” (linha 45), 
para antes da forma verbal, reescrevendo-se esse trecho 
da seguinte maneira: Se acrescentam. 

 ____________________________________________________
Considerando as ideias e os sentidos do texto, julgue os itens 
de 10 a 16. 

10 Segundo o texto, o advento da agricultura simboliza o 
primeiro acontecimento na história da humanidade a 
facilitar a disseminação de doenças. 

11 Uma dieta rica em alimentos altamente processados 
desencadeia diversas doenças. 

12 De acordo com o texto, as modificações da biologia 
sobre a cultura são mais severas que as da cultura sobre 
a biologia. 

13 Depreende-se do texto que os caçadores-coletores, 
embora fossem acometidos por muitas doenças, eram 
imunes a viroses como a gripe. 

14 O texto é concluído com a ideia de que, com o aumento 
das conexões entre pessoas e do comércio no meio 
urbano, a ocorrência de epidemias tende a ser cada vez 
mais rara. 
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15 Os fatos históricos apresentados no texto comprovam a 
tese de que biologia e cultura se afetam mutuamente, 
ideia essa que constitui o argumento inicial do texto. 

16 Infere-se do texto que o advento da agricultura 
favoreceu o sedentarismo, que, por sua vez, causou a 
morte de cerca de 30% da população infantil da época. 

____________________________________________________
O texto a seguir refere-se a um ofício circular hipotético 
emitido pelo CREMESE. 

OFÍCIO CIRCULAR N.o 01/2015/SG 

Aracaju, 3 de março de 2015. 

Ao público em geral. 

Assunto: Mudança de endereço do CREMESE.

Prezados(as) Senhores(as), 

Informo que as atividades do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Sergipe estarão SUSPENSAS pelo 
período de 10 (dez) dias, em virtude da reforma do seu 
edifício sede, situado na Rua Boquim, 589, Centro, de onde 
estaremos de mudança, do dia 15/03/2015 ao dia 
25/03/2015, para a sede temporária, situada na Rua 
Minervino Souza Fontes, n.o 150, Bairro Salgado Filho. 

Esclareço que os nossos telefones ficarão inativos no 
referido período, em virtude do processo de transferência, 
mas que, o mais breve possível, retornaremos às atividades. 

Atenciosamente, 

FULANO DE TAL 
Presidente do CREMESE 

Tendo como referência esse documento hipotético e as 
disposições do Manual de Redação da Presidência da 
República (3.a edição), julgue os itens de 17 a 20. 

17 O texto apresentado no campo “Assunto” está 
adequado, pois transmite, de forma sucinta, a ideia geral 
da qual o documento trata. 

18 No documento apresentado, a composição dos 
elementos local e data condiz com o formato 
preconizado pelo Manual de Redação da Presidência da 
República. 

19 O uso do qualificador “Prezados(as)” no vocativo do 
documento apresentado não compromete a 
formalidade da comunicação oficial. 

20 Em razão do cargo ocupado pelo signatário desse 
documento, o fecho adequado seria Respeitosamente, 
conforme previsto no Manual de Redação da Presidência 
da República. 

Nos itens 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. 

Julgue os itens de 21 a 23, relativos ao Sistema Operacional 
Windows (versões 7, 8 e 10), a redes de computadores, à 
Internet e à intranet. 

21 No Windows 10, ao se clicar o botão direito do mouse na 
barra de tarefas e se selecionar a opção “Bloquear a 
barra de tarefas”, o Windows bloqueará a barra de 
tarefas, não sendo possível adicionar novos atalhos ou 
modificar os existentes. 

22 O modo de suspensão do Windows 10 é um recurso 
utilizado para se reduzir o consumo de energia do 
computador, não o desligando completamente durante 
o período de inatividade. Esse recurso permite que o
computador seja iniciado mais rapidamente, 
preservando o estado anterior dos aplicativos abertos. 

23 A intranet é semelhante à Internet por utilizar os 
mesmos protocolos de comunicação. Entretanto, por ser 
uma rede restrita, seu acesso é permitido apenas aos 
usuários e computadores de uma organização. 

 ____________________________________________________
A respeito dos programas de navegação Mozilla Firefox e 
Google Chrome, dos programas de correio eletrônico e de 
vírus, worms e pragas virtuais, julgue os itens de 24 a 27. 

24 No navegador Mozilla Firefox, alternativamente, é 
possível iniciar uma sessão de navegação privativa 
digitando-se na barra de endereços do navegador o 
endereço “about:privatetab”. 

25 No navegador Google Chrome, a única forma de se 
utilizar o modo tela cheia é por meio da tecla . 

26 O cliente do e-mail Mozilla Thunderbird, assim como o 
cliente do navegador Mozilla Firefox, pode instalar 
complementos para adicionar novas funções. 

27 O Mozilla Thunderbird possui um recurso para filtrar, 
automaticamente, mensagens fraudulentas. Esse tipo 
de mensagem é conhecido como spam. 

 ____________________________________________________
No que se refere aos programas que compõem o Microsoft 
Office (versões 2010, 2013 e 365), julgue os itens 28 e 29. 

28 No Microsoft Powerpoint 365, os slides mestres também 
são utilizados para padronizar a formatação de uma 
apresentação, incluindo-se as animações. 

29 No Microsoft Excel 365, a função Agora() pode ser 
utilizada para inserir, automaticamente, a data e a hora 
atuais em uma célula. Sendo assim, para se inserir a data 
e a hora atuais em uma célula, é suficiente utilizar a 
seguinte fórmula: “=Agora()”. 
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Com relação ao Microsoft Excel 365 e à imagem acima, julgue 
o item 30. 

30 Na imagem, as células A1, A2 e A3 estão selecionadas. 
Nessa situação, ao se clicar a alça de preenchimento e 
arrastá-la até a célula A7, pressionando a tecla , o 
conteúdo da célula A3 será repetido nas células 
subsequentes. 

____________________________________________________
Um motorista possui 2 carros, o carro A consome 

1,25 L de gasolina em 10 km e tem um tanque de combustível 
de formato cúbico, com capacidade de 64 L. Já o carro B 
consome 1,5 L em 18 km e tem um tanque cilíndrico, com 
capacidade de 36 L. O motorista encheu totalmente os 
tanques dos carros em postos diferentes, pagando R$ 128,00 
para encher o tanque do carro A e R$ 108,00 para encher o 
tanque do carro B (os tanques estavam completamente 
vazios antes de serem enchidos). 

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 31 a 33. 

31 Utilizando-se o carro A, uma viagem de 240 km custaria 
menos para o motorista. 

32 Se o motorista percorrer 16 km com o carro A e 36 km 
com o carro B, o preço médio para cada litro gasto no 
percurso total será de R$ 2,60. 

33 Para que as alturas dos tanques sejam iguais, o raio do 
tanque cilíndrico tem de ser igual a 3√π

	m. 
____________________________________________________

Um laboratório realizou testes de alergia a 2 
medicamentos em pacientes de um hospital. 16 pacientes 
apresentaram alergia à insulina e 26 apresentaram alergia à 
dipirona. A quantidade de pacientes que não tiveram alergia 

a nenhum dos 2 medicamentos equivale a 
1
4

 do número de 

pacientes que apresentaram alergia à insulina e a quantidade 
de pacientes que possuem alergia aos 2 medicamentos é 
igual à solução da equação 26 + 7x2 = 2x (6 – 5/x + 3x). 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens  
de 34 a 37. 

34 A quantidade de pacientes que apresenta alergia aos 2 
medicamentos é maior que 5. 

35 20 pacientes não apresentaram alergia à insulina. 
36 Suponha-se que, na sala de testes, houvesse 7 cadeiras 

enfileiradas para todos os pacientes que apresentaram 
alergia aos medicamentos. Nesse caso, é correto afirmar 
que havia exatamente 5.040 modos diferentes de esses 
pacientes se sentarem nessas cadeiras. 

37 Suponha-se que o laboratório tenha realizado novos 
testes e que só o número de pacientes que 
apresentaram alergia apenas à insulina tenha 
aumentado 20%. Nesse caso, é correto afirmar que a 
quantidade de pacientes que não apresentaram alergia 
à dipirona aumentou 20%. 

p: {–3, –2, –1, 1, 2, 3} ⊃ Ø. 

q: 137 é um número natural, inteiro, irracional e real. 

r: √2√4	 14 √9 7⁄  é um número irracional. 

s: Nenhum rolamento apresentou falha por fadiga. 

t: Alguns elementos de transmissão mecânica são rolamentos. 

O conjunto vazio é o conjunto que não contém elementos e 

que pode ser representado pelo símbolo Ø. Considerando 

também o conjunto dos números naturais e as proposições 

acima, julgue os itens de 38 a 40. 

38 A proposição (p Ʌ ~q) → (q ↔ ~r) tem o valor lógico 

verdadeiro. 

39 A negação da proposição t é “Qualquer elemento de 

transmissão mecânica não é rolamento”. 

40 Em relação às premissas s e t, a conclusão “Alguns 

elementos de transmissão mecânica não apresentaram 

falha por fadiga” é válida. 

RASCUNHO



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE Aplicação: 2021 

CREMESE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
 

Quanto à Administração Federal e aos princípios 
fundamentais que a regem, julgue os itens de 41 a 46. 

41 A atividade administrativa desempenhada pelas 
entidades da administração pública direta, por 
intermédio de seus respectivos órgãos e agentes, 
consiste, em linhas gerais, na instrumentalização dos 
recursos públicos, objetivando a satisfação dos 
interesses da coletividade. 

42 O princípio da autotutela possibilita que a Administração 
Pública anule, de ofício, seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornem ilegais, ou revogue-os, 
por motivo de conveniência ou oportunidade. 

43 A Administração Pública obedecerá, entre outros, aos 
princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da 
razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da 
ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, do 
interesse público e da eficiência. 

44 A sociedade de economia mista é uma entidade da 
administração pública indireta dotada de personalidade 
jurídica de direito privado e criada por lei para a 
exploração de atividade econômica, podendo revestir-se 
de qualquer forma admitida pelo direito. 

45 A descentralização administrativa por outorga dar-se-á 
por meio das entidades integrantes da administração 
pública indireta, cabendo à entidade central a tutela 
administrativa, o que não se confunde com 
subordinação. 

46 As entidades compreendidas na administração indireta 
vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência 
estiver enquadrada sua principal atividade, não se 
inserindo, neste rol, as agências reguladoras, que estão 
subordinadas diretamente à chefia de gabinete da 
presidência da República. 

____________________________________________________
Acerca dos órgãos públicos e dos poderes e deveres do 
administrador público, julgue os itens 47 e 48. 

47 Os órgãos públicos são unidades integrantes da 
estrutura da administração direta e é por meio deles que 
ocorre a desconcentração administrativa, consistente na 
delegação de competências, nas hipóteses permitidas 
em lei, a fim de que se cumpra o princípio da eficiência. 

48 O agente ao qual a lei atribui a competência para o 
exercício de determinada função administrativa tem o 
poder-dever de exercê-la dentro dos limites por ela 
impostos, sob pena de se configurar abuso de poder. 
Isso significa que o agente público responde tanto por 
suas ações quanto por suas omissões, em decorrência do 
seu munus público.

____________________________________________________
Considerando as atividades típicas de arquivo e de protocolo 
e os conceitos que as fundamentam, julgue os itens  
de 49 a 58. 

49 Nos arquivos, a avaliação corresponde à operação 
intelectual a partir da qual os documentos são 
analisados e a eles, ou às informações neles contidas, 
são atribuídos graus de sigilo, a fim de atender à 
legislação específica vigente. 

50 O arquivo permanente é composto por documentos de 
valor primário ou histórico, ou seja, aqueles que 
possuem caráter probatório e informativo. 

51 Uma das principais características dos arquivos, que, 
inclusive, os diferencia das bibliotecas, é a organicidade, 
que é a relação natural existente entre os documentos 
de um arquivo, em decorrência das atividades da 
entidade produtora. 

52 Os documentos de arquivo podem ser classificados 
quanto à forma e quanto ao formato, sendo a primeira 
classificação relativa à configuração física do suporte, de 
acordo com as técnicas de registro, a estrutura da 
informação e o conteúdo do documento, e a segunda 
correspondente ao estágio de preparação ou 
transmissão do documento. 

53 A microfilmagem é a produção, em formato altamente 
reduzido, de imagens fotográficas de um documento. 
Seu suporte é denominado microforma e se apresenta 
apenas em forma de rolo. 

54 Com relação ao processo de microfilmagem, à 
metodologia nele aplicada e às informações técnicas e 
bibliográficas que orientam o usuário, é correto afirmar 
que as sinaléticas são folhas microfilmadas junto ao 
documento, as quais podem ser posicionadas no 
microfilme de forma inicial, intermediária ou final. 

55 Um projeto de organização de arquivos possui várias 
etapas de trabalho, sendo que, na fase inicial, 
denominada diagnóstico, é realizada uma série de 
levantamentos relacionados à situação do arquivo da 
instituição, de modo a nortear o planejamento das 
intervenções necessárias para se solucionar os 
problemas identificados. 

56 Quanto à natureza do assunto, os documentos podem 
ser classificados como ostensivos ou sigilosos. A 
divulgação dos documentos ostensivos não prejudica a 
organização, já os sigilosos devem ser de acesso restrito. 

57 Na literatura arquivística, a teoria das três idades está 
alicerçada nas etapas de vida dos documentos, 
denominadas corrente, intermediária e permanente, 
sendo recolhimento o termo que designa a passagem 
dos documentos de uma idade para a outra. 

58 Entre as atividades típicas de protocolo, está o controle 
da tramitação de documentos e de processos, os quais 
podem ser unidos, em caráter temporário, a outros 
processos, por meio da juntada por anexação. 

 ____________________________________________________
A respeito das relações humanas e da comunicação no 
contexto organizacional, julgue os itens 59 e 60. 

59 No contexto organizacional, os conflitos possuem níveis 
de abrangência, sendo um deles o intergrupal, que pode 
ser horizontal, quando ocorre entre departamentos, e 
vertical, quando ocorre entre diferentes níveis da 
organização. 

60 O processo de comunicação nem sempre flui 
perfeitamente e, além das barreiras pessoais, físicas e 
semânticas, há certos fatores que podem prejudicar a 
comunicação no interior das organizações e das equipes 
de trabalho, como é o caso da sobrecarga de 
informação, visto que cada indivíduo possui uma 
capacidade finita e limitada de processamento de 
informações. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Com base na Lei n.o 8.429/1992 e na Lei n.o 9.784/1999, 
julgue os itens de 61 a 71. 
 
61 Apenas constitui ato de improbidade administrativa 

aquele que importar em enriquecimento ilícito para o 
agente público, em razão do exercício de cargo, 
mandato, função ou emprego. 

62 Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, agente 
público é todo aquele que exerce mandato eletivo nas 
entidades da administração direta e indireta vinculadas 
ao Poder Executivo Federal, estadual e municipal. 

63 Os agentes públicos, de qualquer nível ou hierarquia, são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade 
no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

64 O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou enriquecer ilicitamente não se sujeitará às 
sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, 
uma vez que o falecimento do ímprobo fulmina a 
obrigação de reparar o dano. 

65 Negar publicidade aos atos oficiais constitui ato de 
improbidade administrativa. 

66 Os órgãos públicos podem ser definidos como unidades 
de atuação integrantes da estrutura da administração 
pública direta e indireta, com personalidade jurídica 
própria e destinadas à consecução das atividades 
administrativas por outorga da entidade central. 

67 A adoção de formas simples, suficientes para propiciar 
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos 
direitos dos administrados, é um dos critérios a serem 
observados no processo administrativo. 

68 São deveres do administrado perante a Administração 
Pública tão somente: expor os fatos conforme a 
verdade; proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; e 
não agir de modo temerário. 

69 A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos 
administrativos aos quais foi atribuída como própria, 
salvo os casos de delegação e avocação legalmente 
admitidos. 

70 O processo administrativo deverá ser iniciado perante a 
autoridade de maior grau hierárquico para decidir 
quando não existir competência legal específica. 

71 A autoridade que tenha interesse direto ou indireto em 
matéria que seja objeto de ato administrativo será 
considerada como suspeita, situação na qual, caso não a 
declare, a parte poderá interpor recurso administrativo, 
com efeito suspensivo, perante a autoridade de 
hierarquia superior à do indigitado. 

À luz da Lei n.o 12.527/2011 e do Decreto n.o 7.724/2012, 
julgue os itens de 72 a 75. 
 
72 A Lei de Acesso à Informação dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados pela União, pelos 
estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, com o 
fim de garantir aos cidadãos o acesso a informações. 
Nesse diapasão, é correto afirmar que se subordinam ao 
regime dessa Lei o Executivo Federal e o Legislativo 
Federal, mas não o Ministério Público e as empresas 
públicas, visto que fazem parte da administração 
indireta. 

73 Para efeitos da Lei de Acesso à Informação, são 
considerados como informação os dados, processados 
ou não, que podem ser utilizados para a produção e a 
transmissão de conhecimento, contidos em qualquer 
meio, suporte ou formato. 

74 Qualquer interessado poderá apresentar pedido de 
acesso a informações aos órgãos e às entidades sujeitos 
à Lei de Acesso à Informação, por qualquer meio 
legítimo, independentemente de conter a identificação 
do requerente e a especificação da informação 
requerida. 

75 Não serão atendidos os pedidos de acesso à informação 
que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação 
ou consolidação de dados e informações, ou serviço de 
produção ou tratamento de dados que não seja de 
competência do órgão ou da entidade. No entanto, o 
órgão ou a entidade deverá, caso tenha conhecimento, 
indicar o local onde poderão ser encontradas as 
informações solicitadas. 

 ____________________________________________________  
De acordo com a Lei n.o 8.666/1993, que trata de licitações  
e contratos da Administração Pública, julgue os itens  
de 76 a 80. 

 
76 A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 

para a aquisição de bens e serviços, sujeitam-se à lei de 
licitações e contratos administrativos. 

77 São princípios básicos da licitação o da legalidade, o da 
impessoalidade, o da moralidade, o da igualdade, o da 
publicidade, o da probidade administrativa, o da 
vinculação ao instrumento convocatório, o do 
julgamento objetivo e outros que lhes sejam correlatos. 

78 Na hipótese de licitação na modalidade de concorrência, 
o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento, em qualquer forma de 
contratação, será de trinta dias. 
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79 A licitação é inexigível para a construção, a ampliação, a 
reforma e o aprimoramento de estabelecimentos 
penais, desde que configurada situação de iminente 
risco à segurança. 

80 A autoridade competente para a aprovação do 
procedimento somente poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público decorrentes de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

____________________________________________________
Conforme a Instrução Normativa n.o 73/2020 e o Regimento 
Interno do Conselho Regional de Medicina do Estado de 
Sergipe, julgue os itens de 81 a 89. 

81 Segundo a Instrução Normativa n.o 73/2020, os 
processos de inexigibilidade de licitação deverão ser 
instruídos com a devida justificativa de que o preço 
ofertado à Administração é condizente com o praticado 
pelo mercado. 

82 O Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe 
exerce atividade de serviço privado. 

83 O Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe, 
com sede na cidade de Aracaju, é o órgão supervisor, 
normatizador, fiscalizador, julgador e disciplinador da 
atividade profissional médica, sob o ponto de vista ético, 
em todo o estado de Sergipe. 

84 O Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe 
tem como atribuições apenas: organizar e aprovar o seu 
Regimento Interno; eleger sua diretoria, câmaras, 
comissões e demais instâncias; expedir carteira 
profissional de identidade; e fiscalizar o exercício 
profissional de pessoa física e as atividades de pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. 

85 Compete ao Conselho Regional de Medicina expedir 
resoluções que obedeçam ao Código de Ética Médica e 
que zelem pelo perfeito desempenho ético e técnico da 
medicina em sua jurisdição. 

86 Consideram-se como jurisdicionados ao Conselho 
Regional de Medicina do Estado de Sergipe todos os 
médicos nele inscritos. 

87 A assembleia geral será convocada pelo presidente do 
Conselho Regional, por meio de órgão oficial e de jornal 
de grande circulação, com prazo mínimo de cinco dias de 
antecedência. 

88 Os conselheiros do Conselho Regional de Medicina do 
Estado de Sergipe exercerão o mandato por quatro anos, 
a título honorífico, e obrigar-se-ão a residir no estado de 
Sergipe, sendo vedada a reeleição. 

89 Convocar sessões ordinárias e extraordinárias do corpo 
de conselheiros e da diretoria e as assembleias gerais é 
uma incumbência do presidente do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de Sergipe. 

Segundo a Lei n.o 3.268/1957, julgue os itens de 90 a 100. 

90 O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Medicina constituem, em seu conjunto, uma autarquia, 

sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica 

de direito privado e vinculado à Secretaria Geral da 

Presidência. 
91 Para a candidatura à vaga de conselheiro federal, o 

médico necessita de ser conselheiro do Conselho 

Regional de Medicina em que está inscrito. 
92 O mandato dos membros dos Conselhos Regionais será 

meramente honorífico, sendo exigida, como requisito 

para a eleição, a qualidade de brasileiro nato ou 

naturalizado. 
93 Nos Conselhos cujo quadro abranger menos de vinte 

médicos inscritos, os cargos de vice-presidente e de 

primeiro ou segundo secretário poderão ser suprimidos. 
94 Os médicos que se encontrarem fora da sede das 

eleições, por ocasião destas, poderão dar seu voto em 

dupla sobrecarta, opaca, fechada e remetida pelo 

correio, sob registro, por ofício, com firma reconhecida, 

ao presidente do Conselho Regional. 
95 O poder de disciplinar e aplicar penalidades aos médicos 

compete exclusivamente ao Conselho Federal de 

Medicina. 
96 Ao presidente do Conselho Federal compete a direção 

desse Conselho, cabendo-lhe velar pela conservação do 

decoro e da independência dos Conselhos de Medicina 

e pelo livre exercício legal dos direitos de seus membros. 
97 Aprovar os regimentos internos organizados pelos 

Conselhos Regionais é uma atribuição do Conselho 

Federal. 
98 Na primeira reunião ordinária do Conselho Federal, será 

eleita a sua diretoria, composta de presidente,  

vice-presidente, secretário geral, primeiro e segundo 

secretários e tesoureiro, na forma do regimento. 
99 A advertência e a censura são espécies de penalidades 

administrativas aplicáveis publicamente pelos Conselhos 

Regionais a seus membros. 
100 Haverá, na capital da República, um Conselho Federal, 

com jurisdição em todo o território nacional, ao qual 

ficam subordinados os Conselhos Regionais e, em cada 

capital de estado e Território e no Distrito Federal, um 

Conselho Regional, denominado segundo sua jurisdição, 

que alcançará, respectivamente, a do estado, a do 

Território e a do Distrito Federal. 
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A respeito da Resolução CFM n.o 2.217/2018, que aprova o 
Código de Ética Médica, e das Resoluções CFM  
n.o 2.222/2018 e n.o 2.226/2019, que o modificam, julgue os 

itens de 101 a 104.

101 O médico comunicará às autoridades competentes 
quaisquer formas de deterioração do ecossistema 
prejudiciais à saúde e à vida. 

102 A responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode 
ser presumida. 

103 O Código de Ética Médica contém as normas que devem 
ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, 
não incidindo nas atividades relativas a ensino, à 

pesquisa e à administração de serviços de saúde. 
104 O médico guardará, em todas as hipóteses, sigilo a 

respeito das informações de que detenha conhecimento 
no desempenho de suas funções.

____________________________________________________
Quanto à Resolução CFM n.o 2.145/2016, que aprova o 
Código de Processo Ético-disciplinar, e a suas alterações, 
julgue os itens de 105 a 110. 

105 A apreciação da sindicância ou o julgamento do processo 

ético-profissional poderá ser desaforada(o) por decisão 
fundamentada da plenária ou da câmara respectiva, com 
a remessa dos autos ao Conselho Federal de Medicina. 

106 Em nenhuma hipótese, a sentença penal absolutória 
influirá no resultado da apuração da infração ética. 

107 Em caso de instauração e julgamento de processo  
ético-profissional que envolva conselheiro, a instrução 
dar-se-á perante o Conselho Regional e o julgamento, 
perante o Conselho Federal. 

108 Os servidores dos Conselhos Regionais de Medicina 

poderão receber delegação para a prática de atos de 
administração de mero expediente, sem caráter 
decisório. 

109 O termo de ajustamento de conduta (TAC) é o ato 
jurídico por meio do qual a pessoa, física ou jurídica, em 

regra, reconhecendo, implicitamente, que sua conduta 
ofende ou pode ofender interesse ético individual ou 
coletivo, assume, perante órgão público legitimado, o 
compromisso de eliminar a ofensa ou o risco, com a 
adequação de seu comportamento às exigências legais e 

éticas, mediante formalização de termo. 
110 Caso o denunciante ou o denunciado apresente 

comportamento inadequado, intimidando a testemunha 
ou desrespeitando e não acatando as determinações do 
conselheiro instrutor, este poderá determinar a sua 

prisão em flagrante. 

No que se refere à Resolução CFM n.o 1.980/2011, que fixa 
regras para cadastro, registro, responsabilidade técnica  
e cancelamento para as pessoas jurídicas e dá outras 
providências, julgue os itens de 111 a 114. 

111 Os estabelecimentos de saúde mantidos pela União 
devem se cadastrar no Conselho Federal de Medicina, 
tendo em vista que se tratam de instituições vinculadas 
ao governo federal. 

112 O cadastro ou o registro de empresas  
médico-hospitalares deverá ser requerido pelo 
profissional médico responsável técnico, em 
requerimento próprio, dirigido ao Conselho Regional de 
Medicina de sua jurisdição territorial. 

113 O diretor técnico do estabelecimento médico responde 
eticamente por todas as informações prestadas perante 
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Medicina. 

114 O cancelamento de cadastro ou registro da instituição 
médica no Conselho Regional de Medicina encerra 
definitivamente as atividades médicas da empresa. 

 ____________________________________________________
Com relação à Resolução n.o 1.974/2011, que estabelece os 
critérios norteadores da propaganda em medicina, e a suas 
alterações, julgue os itens 115 e 116. 

115 Os anúncios médicos deverão conter, obrigatoriamente: 
o nome do profissional; a sua especialidade e(ou) área 
de atuação, quando registrada no Conselho Regional de
Medicina; o número da sua inscrição no respectivo 
Conselho; e o número de registro de qualificação de
especialista (RQE), se o for. 

116 É vedado ao médico assegurar ao paciente ou a seus 
familiares a garantia de resultados. 

 ____________________________________________________
Considerando o Decreto n.o 44.045/1958, que aprova o 
Regulamento do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais 
de Medicina a que se refere a Lei n.o 3.268/1957, julgue os 
itens de 117 a 120. 

117 O pagamento da anuidade será efetuado até o dia 31 do 
mês de janeiro de cada ano, salvo no primeiro ano, 
quando será feito na ocasião da expedição da carteira 
profissional do interessado. 

118 As queixas ou denúncias apresentadas aos Conselhos 
Regionais de Medicina, decalcadas em infração  
ético-profissional, só serão recebidas quando 
devidamente assinadas e documentadas. Sendo assim, é 
correto concluir que não serão aceitas denúncias 
anônimas. 

119 Caberá ao Superior Tribunal de Justiça apreciar os 
recursos às decisões proferidas pelos Conselhos 
Regionais de Medicina. 

120 O Conselho Federal de Medicina será composto de dez 
membros e de outros tantos suplentes, todos brasileiros, 
sendo nove deles indicados pelo presidente do Conselho 
Federal e o restante indicado pela Associação Médica 
Brasileira. 




