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Cada um dositens 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
Considerando as ideias e os sentidos do texto, julgue os itens
de 1a 10.

Texto para os itens de 1a 18.

Toda a historiografia ocidental parte da primeira viagem

1

do navegador Cristóvão Colombo entre o porto de Palos, na
região

da

Andaluzia,

na

Espanha,

e

a

“Isla

1

de

Guanahaní” (atual Bahamas), onde sua frota desembarcou na
manhã do dia 12 de outubro de 1492, para contar sobre o

2

primeiro encontro entre aqueles que já habitavam as ilhas do
Caribe e exploradores vindos de outras partes do planeta.
Aquele contato inédito marcou o início de toda a história
da invasão europeia e da posterior colonização dos territórios
10

e povos existentes deste lado do globo e se tornou também

continente americano antes dos europeus, ao contrário

3
4

Há

13

quase duas décadas,

no entanto,

uma

história

no continente americano.

5

alternativa da “descoberta” das Américas se espalhou: a de
que frotas encabeçadas por dois almirantes chineses, Zhou
16

Man e Hong Bao, haviam navegado da África até a foz do Rio

América do Sul, ainda no ano de 1421 — portanto, 71 anos

antes da viagem de Cristóvão Colombo. Eles tinham sido
22

daquela época Zheng He.

7
8

Apesar da tese ser fortemente criticada por alguns
25

historiadores,

pelo trato

históricas,

discussão

a

pouco

ortodoxo

permanece

em

das

provas

aberto

entre

especialistas do mundo todo. Alguns deles afirmam hoje que,
ainda que os chineses não tenham, de fato, navegado pela
28

costa americana antes de Colombo, é possível dizer que eles

9
10

reuniam meios para fazê-lo.
Nessas viagens ausentes dos registros oficiais, os navios
31

liderados por Zheng He teriam cruzado o Cabo da Boa
Esperança antes de Bartolomeu Dias, passado por Cabo
Verde, na África, pelas ilhas dos Açores, hoje território

34

11

português, pelas Bahamas e pelas Malvinas. Ele teria até
Austrália, a Nova Zelândia, a Califórnia, a ilha de Porto Rico e

o México — para onde teria levado os primeiros cavalos.

40

comércio

internacional

de

diamantes

encontrados

12

14

Vinícius Mendes. Descoberta das Américas: como a China poderia ter
chegado ao continente sete décadas antes de Colombo.
Internet: <«www.bbc.com> (com adaptações).
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13

na

Amazônia.

os

povos

originários,

como

Devido à variada regência do substantivo “encontro”
(linha 6), a substituição da preposição “entre” (linha 6)
pela preposição com manteria os sentidos originais e a

Além disso, supostamente essas colônias foram pioneiras no
cultivo de galinhas na América do Sul e na criação de um

somente

também “exploradores vindos de outras partes do
planeta” (linha 7).
Apalavra “hegemônica” (linha 11) significa o mesmo que
falsa.
No último parágrafo do texto, o emprego do futuro do
pretérito no primeiro e no segundo período, como nas
locuções “teriam cruzado” (linha 31) e “teria levado”
(linha 37), indica que se trata de conjecturas.
Como emprego das aspas em “descoberta” (linhas 12 e
14), o autor relativiza o sentido dessa palavra.
De acordo com o texto, a narrativa de que os europeus
descobriram a América até hoje é a prevalecente.

Acerca dos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens de
11a 18.

mesmo estabelecido algumas colônias onde hoje são a
37

Depreende-se do primeiro parágrafo do texto que
Cristóvão Colombo, ao chegar ao território que
atualmente corresponde às Bahamas, encontrou
não

costa do continente até o Estreito de Magalhães, ao sul da

treinados e eram liderados pelo grande navegador chinês

O autor do texto emprega a expressão “deste lado do
globo” (linha 10) para referir-se ao continente
americano.

6

Orenoco, na atual Venezuela, descendo depois por toda a
19

do que afirma a historiografia ocidental.
Segundo afirmam especialistas, os chineses dispunham
de condições para navegar até a América no século XV.
De acordo com o texto, é recente a descoberta de que
os chineses foram os primeiros estrangeiros a aportarem

o marco inaugural de uma narrativa hegemônica até hoje em
torno de uma “descoberta” da América pela Europa.

O texto deslegitima a tese de que a América foi
descoberta por europeus e atribui esse feito aos
chineses.
O último parágrafo do texto tem o objetivo de
comprovar como os chineses efetivamente chegaram ao

15

correção gramatical do texto.
Porser considerado impessoal, o verbo “haviam” (linha 16)
poderia ser substituído por havia, sem prejuízo da
correção gramatical do texto.
A conjunção “portanto” (linha 19) introduz uma
conclusão no período em que aparece.
A correção gramatical e os sentidos do texto seriam
preservados se o termo “vindos” (linha 7) fosse
substituído pela expressão que vinham.
A palavra “discussão” (linha 25) poderia ser substituída
por discursão, pois ambas as grafias são corretas e têm
o mesmo significado.
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O trecho introduzido pela preposição “para” (linha 5)

A respeito dos programas de navegação Mozilla Firefox e

expressa a finalidade com que a frota de Cristóvão

Google Chrome, dos programas de correio eletrônico e de

Colombo desembarcou em 1492 na chamada Isla de

vírus, worms e pragas virtuais, julgue os itens de 24 a 27.

Guanahaní.
17

Otipo textual predominante no texto é a narração, uma

vez que seu principal objetivo é narrar a inusitada

24

No período em que se insere, o trecho “pelo trato pouco
ortodoxo das provas históricas” (linhas 24 e 25) expressa

navegador

Mozilla

Firefox

possui

o

recurso

Picture-in-Picture, que permite reproduzir vídeos sem

história da descoberta das Américas pelos chineses.
18

O

interromper a navegação em outras abas.
25

No navegador Google Chrome, ao se executar a função
Restaurar configurações para os padrões originais, o

uma causa e, por isso, seria correto substituir o

navegador excluirá todos os dados de navegação e as

conectivo “pelo” pela locução devido ao.

preferências dos usuários, incluindo histórico e senhas
Com base no Manual de Redação da Presidência da
República (3.º edição), julgue os itens 19 e 20 quanto aos

salvas.
26

aspectos gerais da redação oficial.
19

contra lixo eletrônico. Nesse sentido, é possível definir
que as mensagens de lixo eletrônico sejam excluídas

Na redação oficial, o atributo da concisão não se limita à

permanentemente, sem que sejam movidas para a pasta

extensão do texto, uma vez que uma redação demasiado
curta não necessariamente será concisa.
20

O Microsoft Outlook dispõe de recursos de proteção

O atributo da impessoalidade deve ser aplicado não

Lixo eletrônico.
27

Um bot é um programa malicioso que pode se replicar e

somente à abordagem do assunto da comunicação

infectar

oficial, mas também

conhecimento dos usuários.

ao tratamento conferido,

no

computadores

sem

a

permissão

ou

o

documento, ao seu remetente e ao seu destinatário.
No que se refere aos programas que compõem o Microsoft
Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considere que: todos os programas mencionadosestejam em
configuração-padrão,

em

português;

o

mouse

esteja

Office (versões 2010, 2013 e 365), julgue os itens 28 e 29.
28

funciona de forma análoga ao pincel de formação,

configurado para pessoas destras; expressões como clicar,

copiando as animações de um item e aplicando-as em

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,

No Microsoft Powerpoint 365, o pincel de animação

outro.
29

O Microsoft Excel 365 permite exportar ou salvar uma

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não

planilha no formato pdf. Entretanto, para se editar um

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em

arquivo pdf, é necessário utilizar outro software, uma

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e

vez que não há, na suíte Microsoft Office 365, nenhum

equipamentos mencionados.

software com essa funcionalidade.

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

O recurso de criptografia de unidade de disco BitLocker
está disponível, no Windows 10, nas versões Home

Edition, Pro e Enterprise.
22

O modo de hibernação do Windows 10 é um recurso
utilizado para 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

Uma das características das redes locais é a alta taxa de

o item 30.

30

As células Al, AZ e A3 estão selecionadas. Nessa

situação, ao clicar a alça de preenchimento e arrastá-la

estão

até a célula A6, os valores das células seguintes serão

concentrados geograficamente em locais próximos,

incrementados a cada nova célula, ou seja, o valor da

como em um prédio e em suas adjacências.

célula A6 será 60.

transmissão,

CREMESE

Com relação ao Microsoft Excel 365 e à imagem acima, julgue

uma

vez

que

seus

recursos

MÉDICO FISCAL

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE

Aplicação: 2021

Um arquiteto frequentava muito a piscina do seu

vizinho e resolveu construir uma de igual volume no seu
quintal. Para inovar, o formato de sua piscina seria a metade
de uma esfera. Sabe-se que a piscina do vizinho é composta
por uma parte funda e por uma parte rasa, ambas com
formato cúbico. Além disso, a razão entre as profundidades é

de 2e a soma entre elas é iguala 3 m.
Com base nessa
de31a33.

situação

t(CpA(pS q) 5(Crv(p< rr).
s: Apenas as mulheres podem projetar as turbinas dos aviões.
Sabendo que p, qer são proposições simples e considerando
as proposições acima, julgue os itens 39 e 40.

39

hipotética, julgue os itens

(rA(pS “r)) 5 (pV(p A“g)) é uma equivalência da
proposição t.

40

“Os homens não podem projetar as turbinas dos aviões”
é uma conclusão válida da proposição s.

31
32

33

O raio da borda circular da piscina do arquiteto é igual a
3
m
v2n
Imaginando-se uma pirâmide cuja base seja um
quadrado inscrito na borda circular da piscina e cujo
vértice seja o ponto mais profundo da piscina, o volume
dessa pirâmide será igual a 9/n mº.
São exatamente 40.320 modos diferentes de o arquiteto
se sentar, com 7 amigos, na borda circular de sua piscina.

Um avião que transportava 80 passageiros precisou
aterrissar bruscamente, causando pequenas lesões em
alguns passageiros. 20 passageiros machucaram apenas o
abdômen, 23 machucaram o tórax e 40 machucaram a

cabeça. Um total de 8 passageiros machucaram o abdômen e
o tórax e 5% dos passageiros machucaram as 3 partes do
corpo. A quantidade de passageiros que não tiveram nenhum
arranhão no corpo foi igual ao número de combinações
simples de todos os passageiros que machucaram as 3 partes
do corpo, tomados 2 a 2.
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 34 a 36.
34
35
36

64 passageiros machucaram o abdômen ou a cabeça.
O total de passageiros que machucaram apenas o tórax
é menor que 10.
Suponha-se que a metade do grupo dos passageiros que
machucaram apenas o abdômen seja formada por
mulheres. Nesse caso, podem ser selecionados, desse
grupo, exatamente 64.800 grupos de 5 passageiros dos

quais 3 sejam mulheres.
e

A: conjunto dos números inteiros da solução da equação
x =x+1.

e

B:conjunto-solução da inequação |x+3| <2.

e

“
.
20X +2
C:conjunto-solução da inequação
20.

Sabendo que o complementar de um conjunto M qualquer
em relação a um conjunto N qualquer é representado por CX
e considerando os conjuntos acima apresentados, julgue os
itens 37 e 38.

37

O conjunto A está contido no conjunto dos números

38

A operação (Cê UCc)n (B-C2) tem como resultado o
intervalo -2<x<-1.

racionais.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Em 1988, a Constituição Federal foi promulgada. Ela dedicou

53

um novo capítulo à saúde, criando o Sistema Único de

Saúde (SUS), que é o resultado de décadas de conferências e
reformas e que determina que a saúde é direito de todos
e dever do Estado. Com relação ao SUS, julgue os itens

54

de nascidos vivos, em determinado local e ano, e é um

de41a 44.

41
42

43

44

indicador da qualidade de vida de uma população.

Segundo a Lei n.º 8.080/1990, a iniciativa privada pode
participar do SUS em caráter complementar.
O princípio da equidade do SUS prevê que os pacientes
devem
ser
tratados
de
forma
igualitária,
independentemente do risco para agravos de saúde.
De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, cabe ao Estado
a formulação e a execução de políticas econômicas e
sociais.
Os conselhos de saúde são convocados a cada quatro
anospara avaliar e criar novas políticas de saúde.

Quanto ao Código de Ética Médica, julgue os itens 45 e 46.
45

46

A prevalência, que avalia a magnitude de uma
determinada doença na população, é o melhor
coeficiente para a avaliação de doenças agudas.
Amortalidade infantil é calculada pelo número de óbitos
em menores de um ano de idade dividido pelo número

É vedado ao médico participar do processo de
diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios
artificiais para prolongar a vida do possível doador,
quando pertencente à equipe de transplante.
É vedado ao médico internar e assistir seus pacientes em
hospitais privados e públicos, com caráter filantrópico
ou não, caso não faça parte de seu corpo clínico, em
respeito às normas técnicas aprovadas pelo Conselho
Regional de Medicina.

A pandemia gerada pelo SARS-CoV-2 completou um
ano. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde fez
a declaração, após a doença se espalhar por todo o planeta.
Um dia depois, o Brasil registrou a primeira morte e, após um
ano, o País superou a triste marca de duas mil mortes diárias.
Internet: <https://g1.globo.com> (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens
de 55 a 57.
55

A imunização para o coronavírus constitui um tipo de

56

prevenção primária para a doença.
Ainfecção por SARS-CoV-2 deve ser notificada de forma
imediata e, nesse caso, é necessária a confirmação do

57

caso para se proceder à notificação.
É justificado o uso de máscara N95 — PFF2 para a
prevenção da contaminação por SARS-CoV-2 porque o

vírus pode ser transmitido por aerossóis.
Tipol

Tipo ll

40
60
so

30
20

Em conformidade com a Lei n.º 6.259/1975, a notificação

compulsória é obrigatória para os médicos e para outros
profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços
públicos e privados de saúde que prestem assistência ao
paciente. Acerca desse assunto, julgue os itens de 47 a 50.
47

48

49

Entre as doenças causadas por protozoários, a única de
notificação imediata é a forma aguda da doença de
Chagas.
Em acidente com ferimento em mão causado por animal
desconhecido que não pode ser observado, deve-se
aplicar apenas as quatro doses da vacina antirrábica.
São doenças de notificação compulsória: leishmaniose

40
30
20

10
0

<1

São doenças de notificação imediata: sarampo; rubéola;
e caxumba.

A respeito dos indicadores de saúde, julgue os itens
de 51a 54.
51

Aletalidade, coeficiente definido pelo número de óbitos
por determinada doença dividido pela população
exposta, em determinado local e ano, é um bom índice

52

CREMESE

para a avaliação da gravidade de uma doença.
A transição demográfica é marcada pela redução da
fecundidade e da mortalidade geral. Esse indicador de
saúde aponta para o aumento da esperança de vida e do
índice de envelhecimento de uma população.

T
T
T
1
1a4 5a19 20249 500u mais

10
o*

<1

T

idade em anos

T

T
T
1
5a19 20449 500u mais

Tipo IV

40

su

20

40

30

10
0

1a4

idade em anos

Tipo Ill

50

60

<1

T

20
0
1a4 5a19 20449 500umais
T

T

idade em anos

T

<1

T

1a4

SEE!

T

1

5a19 20249 500umais

idade em anos
Laurenti et al., 1985.

visceral; sífilis; e tuberculose.

50

T

As curvas de mortalidade proporcional receberam o nome de
curvas de Nelson Moraes em 1959, em homenagem ao
sanitarista brasileiro que as idealizou. São indicativos do nível
de saúde de uma determinada população. No que se refere a
esse assunto, julgue os itens de 58 a 60.
58
59

A curva do tipo 1 mostra nível muito elevado de uma
população.
As curvas de Nelson Moraes são geradas calculando-se o
número de óbitos por faixas etárias (< 1 ano / 1-4 anos /
5-19 anos / 20-49 anos / maiores ou iguais a 50 anos de

60

idade), dividido pelo número total de óbitos.
Amortalidade geral no Brasil tem como principais causas
as doenças do aparelho circulatório, seguidas por causas
externas e neoplasias.
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CONHECIMENTOSESPECÍFICOS
Com base na Lei n.º 9.784/1999 e em suas alterações, julgue

No que se refere à Lei n.º 12.527/2011, julgue os itens

os itens de 61 a 69.

de 73 a 77.

61

A Lei n.º 9.784/1999, que estabelece normas básicas
sobre

o

processo

administrativo

no

âmbito

administrados perante a Administração.

74

procedimentos previstos na

Lei de Acesso à

É dever do Estado garantir o direito de acesso à
que

será

franqueada,

mediante

âmbito da Administração Pública Federal, ao se afirmar

76

O

administrado

não

tem

deveres

A Lei de Acesso à Informação destina-se a toda a
Administração Pública, impondo-lhe a transparência dos
atos oficiais. Nesse contexto, é vedada a prática de

A indicação dos pressupostos de fato e de direito que

quaisquer atos de natureza sigilosa.
77

A Lei de Acesso à Informação não impõe à Administração
Pública

perante

a

a

obrigatoriedade

de

divulgar

suas

informações em sítios oficiais da rede mundial de

Administração Pública.

computadores (Internet), bastando que tais dados

Um dos critérios a serem adotados pela Administração

permaneçam acessíveis ao público no interior das

Pública é a objetividade no atendimento do interesse

repartições públicas.

Na hipótese de recusa imotivada de documentos, cabe
ao

administrado/interessado

identificar

e

corrigir

eventuais falhas, não recaindo sobre o servidor a

obrigação de orientá-lo.

69

mista

procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente

público.

68

economia

e clara e em linguagem de fácil compreensão.

observados nos processos administrativos.

67

de

Segundo a lei que regula o processo administrativo no

determinaram a decisão é um dos critérios a serem

66

sociedades

os princípios básicos da Administração Pública.
75

decisão, define-se autoridade.

65

Os

informação,

que o servidor ou o agente público é dotado de poder de
64

as

Informação devem ser executados em consonância com

que o órgão compõe a pessoa jurídica.
63

e

submetem-se à Lei de Acesso à Informação.

O órgão público é uma unidade de atuação integrante da
Administração Pública. Sendo assim, é correto afirmar

As autarquias, as fundações públicas, as empresas
públicas

da

Administração Pública, visa à proteção dos direitos dos
62

73

Com relação ao Decreto n.º 7.724/2012, julgue os itens
de 78 a 80.
78

Os órgãos e as entidades deverão criar o serviço de
informações ao cidadão (SIC), com o objetivo, entre

O contraditório é um princípio a ser observado pela

outros, de atender e orientar o público quanto ao acesso

Administração Pública.

à informação.

Quando a autoridade ou o servidor estiver litigando,

79

mundial de computadores (Internet), de modo a

judicial ou administrativamente, com o interessado,

implementar o princípio da eficiência no âmbito de toda

trata-se de uma hipótese de suspeição. Nesse caso, a
autoridade ou o servidor deverá comunicar o fato à
autoridade competente e deverá, também, abster-se de

O SIC será instalado apenas em sítios oficiais da rede

a Administração Pública.
80

Na hipótese de negativa de acesso à informação pela
Administração, poderá o requerente apresentar recurso,

atuar.

no prazo de quinze dias, contado da ciência da decisão,
à autoridade hierarquicamente superior à que indeferiu

À luz da Lei n.º 8.429/1992 e de suas alterações, julgue os

o pedido.

itens de 70 a 72.
A respeito do Regimento Interno CFM/CREMESE, julgue os
70

Só

se

constituem

como

atos

de

improbidade

administrativa os atos que causarem lesão ao erário.
7

A contratação irregular pela Administração Pública,

itens de 81 a 86.
81

apenas no trabalho individual dos médicos, não se

burlando a regra do concurso público, constitui ato de

aplicando às instituições que prestem,

improbidade administrativa.
72

Apenas os parlamentares têm

a

prerrogativa

de

representar à autoridade administrativa competente

CREMESE

A atuação do Conselho Regional de Medicina incide
direta

ou

indiretamente, assistência à saúde.

82

Atuar junto aos órgãos colegiados do SUS, na busca
constante do seu aperfeiçoamento técnico e ético, é um

para que seja instaurada investigação destinada a apurar

dos princípios de atuação do Conselho Regional de

a prática de ato de improbidade.

Medicina do Estado de Sergipe.
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Compete ao Conselho Regional de Medicina do Estado
de Sergipe zelar, por todos os meios ao seu alcance, pelo
perfeito desempenho da medicina, por adequadas
condições de trabalho, pela valorização do profissional
médico e pelo bom conceito da profissão e dos que a
exercem legalmente, de acordo com os preceitos do

Código de Ética Médica vigente.
84

No que concerne à Resolução CFM n.º 1.980/2011, que fixa
regras para cadastro, registro, responsabilidade técnica e
cancelamento

assessorias, debates e

95

pleno exercício solicitar, o presidente deverá convocar

97

94

CREMESE

e

amigos

de

por

excepcionais

e

A regularidade do cadastro ou do registro da empresa
certificado, que deverá ser requerido e expedido
anualmente, no mês do vencimento, mesmo que haja

pendências no departamento de fiscalização.
O médico responsável técnico integrante do corpo
baixa da sua responsabilidade técnica por requerimento

Um princípio, previsto do Código de Ética da Medicina, a
ser observado pelos profissionais médicos é o de que ao
médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho
ético da medicina, bem como pelo prestígio e pelo bom
conceito da profissão.
Em quaisquer hipóteses, o médico guardará sigilo a
respeito das informações de que detenha conhecimento
no desempenho de suas funções.
O profissional médico não poderá, em nenhuma
hipótese, suspender suas atividades nas entidades
públicas ou privadas para as quais trabalhe.
Poderá o médico deixar de assegurar, quando investido
em cargo ou função de direção, os direitos dos médicos
e as demais condições adequadas para o desempenho
ético-profissional da medicina.
Na hipótese de investigação policial, o profissional
médico poderá utilizar-se de meios que possam
influenciar a personalidade ou a consciência do acusado.

próprio, informando o nome e o número de CRM de seu
substituto naquela função.
Considerando a Resolução n.º 2.147/2016, que estabelece
normas sobre a responsabilidade, as atribuições e os direitos
de diretores técnicos, diretores clínicos e chefias de serviços
em ambientes médicos, julgue os itens de 98 a 104.
98

O diretor técnico é o responsável, perante os Conselhos
Regionais de Medicina, as autoridades sanitárias, O
Ministério Público, o Judiciário e as demais autoridades,

pelos

O processo e o julgamento das infrações às disposições
previstas no Código de Ética Médica são independentes,
não estando, em regra, vinculados ao processo e ao
julgamento da questão criminal ou cível sobre os
mesmosfatos.
O Conselho Regional de Medicina não poderá, em
nenhuma hipótese, interditar cautelarmente o exercício
profissional do médico, em decorrência de atos
praticados no exercício de sua profissão.
Há impedimento do conselheiro se ele interveio como
mandatário das partes, atuou como perito ou prestou
depoimento como testemunha, sendo-lhe vedado
exercer suas funções na sindicância ou no processo
ético-profissional.

aspectos

formais

do

funcionamento

do

estabelecimento assistencial que represente.
99

Assegurar que todo paciente internado na instituição

tenha um médico assistente é uma competência
atribuída ao diretor técnico.
100 O

diretor clínico deve incentivar a criação e a

organização de centros de estudos, visando à melhor
prática da medicina.
101 Em nenhuma hipótese, é possível ao médico exercer,
simultaneamente, as funções de diretor técnico e de
diretor clínico.
102 Nos

93

pais

serviços

mantidas

societário da empresa médica somente poderá requerer

Acerca do Código de Processo Ético-profissional, aprovado
pela Resolução CFM n.º 2.145/2016, e de suas alterações,
julgue os itens de 92 a 94.
92

de

de

exclusivos,

médico-hospitalar é dada pela expedição do seu

Quanto ao Código de Ética Médica, julgue os itens de 87 a 91.

91

prestadoras

Federal de Medicina.

86

90

instituições

utilidade pública, deverão se cadastrar no Conselho
96

89

outras

deficientes e devidamente reconhecidas como de

outros eventos, visando ao aperfeiçoamento do ensino
e da prática médica, é uma das atribuições do Conselho
Federal de Medicina, prevista no Regimento Interno do
Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe.
Sempre que dois terços do número de conselheiros em

88

As

associações

Realizar estudos,

87

pessoas jurídicas e dá

médico-hospitalares

85

reunião extraordinária, dentro de cinco dias úteis.

as

providências, julgue os itens de 95 a 97.

A função pedagógica das ações fiscalizadoras, do
processo judicante e das medidas disciplinares não é
uma das diretrizes de atuação do Conselho Regional de
Medicina do Estado de Sergipe.
pesquisas,

para

estabelecimentos

assistenciais

médicos

não

especializados, para assumir a direção técnica ou a
direção clínica, não será exigida do profissional uma
especialização específica, bastando, para tanto, o título
de graduação em medicina.
103 Zelar pelo cumprimento das disposições legais e
regulamentares em vigor e assegurar o pleno e
autônomo funcionamento das comissões de ética
médica são deveres atribuídos ao diretor técnico, sem

prejuízo de outros.
104 Nos anúncios de clínicas, hospitais e outras instituições
de saúde, deverão constar o nome do diretor técnico

médico e sua inscrição no Conselho Regional em cuja
jurisdição se localize o estabelecimento de saúde.
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Com base na Resolução CFM n.º 1.974/2011, que estabelece

À luz da Resolução n.º 2.077/2014, que dispõe sobre a

os critérios norteadores da propaganda em medicina, e em

normatização do funcionamento dos serviços hospitalares de

suas alterações, julgue os itens de 105 a 107.

urgência e emergência, julgue o item 114.

105 Nos trabalhos e eventos científicos em que a exposição

114 É proibida a internação de pacientes nos serviços

do paciente for imprescindível, não será necessário que
o

médico obtenha

sua

prévia

autorização ou

hospitalares de urgência e emergência.

a

autorização de seu representante legal.

Considerando a Resolução CFM n.º 2.079/2014, que dispõe

106 Na hipótese de publicidade e propaganda em mídia

sobre a normatização do funcionamento das unidades de

radiofônica ou auditiva, será dispensada a locução dos

pronto-atendimento (UPAs) 24 h e congêneres, julgue os

dados do médico.

itens 115 e 116.

107 Sempre que tiver dúvida, o médico deverá consultar a
Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos (Codame)
dos Conselhos Regionais de Medicina, visando a

115 É dever do médico plantonista da UPA dialogar com o
médico regulador ou de outra instituição hospitalar

enquadrar o anúncio aos dispositivos legais e éticos.

sempre que for solicitado ou que requerer a esses
profissionais transferências, avaliações ou internação,

No que diz respeito à Resolução n.º 2.056/2013 (Manual de

fornecendo todas as informações, com vistas à melhor

fiscalização e roteiros de vistoria) e a suas alterações, julgue
os itens de 108 a 112.
108 Os

Conselhos

assistência ao paciente.

116 A “vaga zero” é um recurso essencial para se garantir o
Regionais,

no

exercício

da

acesso imediato aos pacientes com risco de morte ou

ação

sofrimento intenso, devendo ser considerada como uma

fiscalizadora, não poderão atuar, em conjunto, com as

situação de exceção, e não como uma prática cotidiana

autoridades sanitárias locais, com o Ministério Público,

na atenção às urgências.

com o Poder Judiciário, com os conselhos de saúde ou

com conselhosde profissão regulamentada.
109 O médico poderá delegar a integrante de sua equipe
multiprofissional ato que lhe seja privativo.
110 O cargo de médico fiscal deverá ser preenchido
mediante

concurso

público,

sendo

permitido aos

conselheiros federais ou regionais participarem do
certame.
111 No momento da fiscalização, o médico fiscal deverá,
entre outras medidas, lavrar o termo de vistoria e, caso

verifique irregularidades, o termo de notificação.

Com

base no Decreto n.º 44.045/1958, que aprova o

Regulamento do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais
de Medicina, julgue os itens de 117 a 119.
117 O médico está obrigado a comunicar ao Conselho
Federal de Medicina a instalação do seu consultório.
118 A suspensão do exercício profissional por até sessenta
dias é uma espécie de pena disciplinar aplicável ao
infrator da ética profissional.

112 A folha de prescrição deve ter três colunas: a da

119 O recurso ex officio será obrigatório nas decisões das

esquerda conterá a data e a hora da prescrição; a do

quais resultar a cassação da autorização para o exercício

meio, o que foi prescrito; e a da direita será reservada à

profissional do médico, sendo apreciado pelo Conselho

enfermagem, para registro e checagem da hora do

Federal de Medicina.

procedimento.
Acerca da Lei n.º 3.268/1957, que dispõe sobre os Conselhos
Com relação à Resolução n.º 2.062/2013, que dispõe sobre
a

interdição

ética,

total

ou

parcial,

do

de Medicina e dá outras providências, julgue o item 120.

exercício

ético-profissional do trabalho dos médicos, julgue o item 113.

120 As eleições serão feitas por escrutínio secreto, perante o
Conselho, determinando-se, quando houver mais de

113 Os Conselhos de Medicina poderão, por decisão da

duzentos votantes, locais diversos para o recebimento

maioria absoluta de seu pleno, interditar o exercício do

dos votos. Nesse caso, em cada local, deverão estar

trabalho

presentes

dos

médicos

nas

instituições

que

não

apresentarem condições mínimas de funcionamento.
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dois

diretores,

designados pelo Conselho.
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PROVA DISCURSIVA
Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,
transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
=

Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo.

=

Otexto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo.

=

O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas

no campo apropriado.
=

Afolha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação.

Eu juro, por Apolo médico, por Esculápio, Hígia e Panaceia, e tomo por testemunhas todos os
deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se segue:
estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte; fazer vida comum e, se
necessário for, com ele partilhar meus bens; ter seus filhos por meus próprios irmãos; ensinar-lhes
esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e sem contrato escrito; e fazer

participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino meus filhos, os de meu mestre e os
discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém só a estes. Aplicarei os regimes para
o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A
ninguém darei, por comprazer, nem remédio mortal nem um conselho que induza à perda. Do mesmo
modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e

minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado; deixarei essa operação aos
práticos que disso cuidam. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe
de todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo longe dos prazeres do amor, com as
mulheres ou com os homens,livres ou escravizados. Aquilo que, no exercício ou fora do exercício da
profissão e no convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu
conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado
gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens; se eu dele me
afastar ou infringir, que o contrário aconteça.
Internet: <www.https://pt.wikipedia.org> (com adaptações).

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir.

A interdição ética do trabalho médico
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

a)
b)
c)

CREMESE

definição de interdição ética do trabalho médico e requisitos mínimos para a segurança do ato médico;
deflagração do indicativo de interdição; e
condições para a tramitação do processo de interdição.
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