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PORTUGUÊS

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO A SEGUIR E
RESPONDA ÀS QUESTÕES QUE SE SEGUEM:

O QUE MAIS DÓI

O que mais dói não é sofrer saudade
Do amor querido que se encontra ausente
Nem a lembrança que o coração sente
Dos belos sonhos da primeira idade.

Não é também a dura crueldade
Do falso amigo, quando engana a gente,
Nem os martírios de uma dor latente,
Quando a moléstia o nosso corpo invade.

O que mais dói e o peito nos oprime,
E nos revolta mais que o próprio crime,
Não é perder da posição um grau.

É ver os votos de um país inteiro,
Desde o praciano ao camponês roceiro,
Pra eleger um presidente mau.
(PATATIVA DO ASSARÉ)

01. (CONCURSO CRATO/2021) O poeta cearense
propõe, no poema O que mais dói, uma reflexão que

A) nivela os acontecimentos da vida privada, sentidos
como relacionados à má sorte, e de um acontecimento
da vida social coletiva, relacionado ao efeito negativo
do conformismo diante do poder político.

B) hierarquiza os acontecimentos da vida privada, senti-
dos como relacionados ao convívio com os outros e
consigo mesmo, e um evento da vida social coletiva,
relacionado ao caráter incerto das escolhas no exercí-
cio da democracia.

C) nivela os acontecimentos da vida privada, sentidos
como relacionados à política, e da vida social coletiva,
relacionado ao efeito negativo do destino desamparado
dos eleitores nordestinos.

D) nivela acontecimentos da vida social coletiva, sentidos
como relacionados à má sorte, e de um revés da vida
íntima, relacionado ao efeito negativo do conformismo
diante do poder do negacionismo científico na política.

E) hierarquiza os acontecimentos da vida privada, senti-
dos como relacionados à má sorte, e um acontecimento
da vida social coletiva, relacionado ao efeito negativo
do conformismo diante do poder político.

02. (CONCURSO CRATO/2021) A forma poética
usada por Patativa no poema "O que mais dói" é
chamada de:

A) quadra popular.

B) cantoria de repente.

C) soneto italiano.

D) soneto inglês.

E) martelo agalopado

03. (CONCURSO CRATO/2021) No verso "Desde o
praciano ao camponês roceiro", os termos destaca-
dos podem ser classificados quanto à sua classe gra-
matical e processo de formação como:

A) adjetivo/derivação sufixal e adjetivo/derivação sufixal

B) substantivo/derivação parassintética e adje-
tivo/composição por aglutinação

C) advérbio/derivação imprópria e adjetivo/derivação pre-
fixal

D) substantivo/ composição por aglutinação e adje-
tivo/derivação sufixal

E) substantivo/derivação imprópria e adjetivo/derivação
sufixal

04. (CONCURSO CRATO/2021) A forma verbal dói

A) não deveria receber acento, pois contém o ditogo
aberto "oi", como em paranoia.

B) recebe acento para indicar a abertura da vogal e não a
sua tonicidade.

C) recebe acento, pois o ditongo aberto não ocorre em pa-
roxítona, como é o caso de estoico.

D) não deveria receber acento, pois os monossílabos tôni-
cos com ditongo fechado não recebem acento, a exem-
plo de rei e deus.

E) recebe acento, pois a raiz etimológica do verbo doer é
o substantivo dó.
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05. (CONCURSO CRATO/2021) No verso "O que
mais dói não é sofrer saudade", o termo sublinhado
exerce função de:

A) objeto direto

B) objeto indireto

C) agente da passiva

D) complemento nominal

E) adjunto adverbial

06. (CONCURSO CRATO/2021) No verso "O que
mais dói e o peito nos oprime", o termo sublinhado
exerce função de:

A) sujeito

B) objeto indireto

C) objeto direto

D) adjunto adnominal

E) adjunto adverbial

07. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva que contém desvio de emprego de pontuação:

A) Mas veja bem, eu sei também fazer poesia em forma
literária, mas não vou desvirtuar a minha lira, somente
cantando isso.

B) Eu nunca deixei de olhar para o caboclo e nem de falar
da poesia dele, a poesia sertaneja, que tem o cheiro da
poeira do sertão.

C) Esta poesia, cheirando a mato verde... É a poesia natu-
ral.

D) Se eu fui alfabetizado, um pouquinho, e também co-
nheço poesia, eu poderia muito bem ir além destes can-
tadores que não conhecem a medida do verso.

E) Eu não quero perder a beleza da minha poesia serta-
neja, da poesia pura, pura como as flores da selva...

08. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva que contém desvio no emprego da crase:

A) Etimologicamente, uma primeira explicação à palavra
sertão é que advém do latim De-sertum, "o que sai da
fileira".

B) Na linguagem militar, De-sertum se refere àquele que
deserta. Dessa maneira, desertanum significa o lugar
desconhecido, onde o desertor se refugiava.

C) Outra explicação é que sertão seria corruptela de de-
sertão (deserto grande), que era como os portugueses
chamavam às paragens despovoadas da África

D) A terceira explicação corresponde ao latim sertanus,
que se refere à bosque, mata, podendo fazer alusão
também a regiões desabitadas.

E) Existe uma diversidade de usos da palavra sertão,
sendo que aquele relativo à seca tornou-se a represen-
tação que mais se consolidou no imaginário popular.

09. (CONCURSO CRATO/2021) As palavras
praciano e roceiro indicam uma oposição de sen-
tidos, remetendo, respectivamente, a:

A) lazer e trabalho.

B) indivíduo alfabetizado e indivíduo analfabeto.

C) presente e passado.

D) urbano e rural.

E) campo e cidade.

10. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva em que não ocorrem desvios ortográficos, de
regência ou de pontuação:

A) Serra de Santana é uma região rural do município de
Assaré que dista 18 km da sede, lá nasceu o poeta Pa-
tativa do Assaré, neste lugar teve seu contato inicial
com o mundo, com as pessoas, com o cordel, com a
cantoria, com a dor (morte de seu pai), com o trabalho
na roça e onde desenvolveu a sua paixão pela poesia.

B) Feitosa diz que "em sua poética, a Serra de Santana
aparece como um espaço privilegiado, lugar idílico, o
lugar do nascimento do homem e do poeta". A natu-
reza do lugar despertou-lhe para seu nascimento como
poeta, foi um livro aberto no qual Patativa leu o mundo.
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C) O lugar de origem e de vivência condiciona ao poeta
uma performance única, onde se encontram espaço e
sujeito. Desse espaço o poeta recebe uma energia que
lhe possibilita uma criação poética singular, ligada à
terra, de onde brota a poesia junto com o milho e o fei-
jão, numa relação em que natureza e cultura conversam
dialeticamente.

D) O lugar de origem do poeta carrega uma tradição,
uma genealogia, uma história. Essa memória genea-
lógica particular e social, inserida no espaço de As-
saré, constitui-se de uma referência para o eu lírico,
convertendo-se numa forma de habitar o espaço, da
qual fala Bachelard (2008).

E) Habita-se o espaço não apenas geograficamente, mas
através de uma ancestralidade, de uma memória fami-
liar. Nesse sentido, cada indivíduo garante a continui-
dade e a reconstrução da memória do seu lugar de ori-
gem.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o valor da ex-
pressão (1 +

√
2)−1 + 1 ?

A) 1 +
√
2

B) 1

C) 2
√
2

D)
√
2

E) 2−
√
2

12. (CONCURSO CRATO/2021) A soma de dois nú-
meros reais é 20. Determine o valor mínimo da
soma dos quadrados desses números.

A) 100

B) 200

C) 250

D) 150

E) 180

13. (CONCURSO CRATO/2021) As retas de equações
r : 2x+ 3y − 5 = 0 e s : ax− 8y + 3 = 0, a 6= 0,
são perpendiculares. Nessas condições:

A) a = 8

B) a = 12

C) a = 3

D) a = 5

E) a = 6

14. (CONCURSO CRATO/2021) Um triângulo equi-
látero e um quadrado são equivalentes, isto é, pos-
suem mesma área. Se o triângulo tem por medida
do lado l = 6 cm, quanto mede cada lado do qua-
drado?

A) 3 4
√
3 cm

B) 6
√
3 cm

C) 9
√
3 cm

D) 6 4
√
3 cm

E) 3 cm

15. (CONCURSO CRATO/2021) A negação de "14 é
um número irracional e 53 é um número primo"é:

A) 14 é um número racional e 53 não é um número primo.

B) 14 é um número irracional e 53 não é um número
primo.

C) 14 é um número racional ou 53 não é um número
primo.

D) 14 é um número irracional ou 53 é um número primo.

E) 14 é um número irracional e 53 é um número primo.
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COMPETÊNCIA SÓCIO-EMOCIONAL

16. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre competências
socioemocionais, assinale a alternativa INCOR-
RETA:

A) Quando falamos sobre competências socioemocionais,
nos referimos a traços, habilidades e comportamentos
que contemplam aspectos do nosso temperamento e
personalidade, dentre outros.

B) Pessoas que apresentam um nível maior de desenvol-
vimento de competências socioemocionais tendem a
demonstrar mais facilidade em administrar suas emo-
ções.

C) Ao tratarmos sobre competências socioemocionais,
englobamos aspectos como o desenvolvimento das
nossas habilidades de gestão saudável dos relaciona-
mentos e resolução de problemas.

D) Pessoas com um maior nível de desenvolvimento de
suas competências socioemocionais tendem a apresen-
tar conceitos distorcidos sobre si mesmo e sobre os ou-
tros.

E) Podemos relacionar o desenvolvimento de competên-
cias socioemocionais a maiores índices de sucesso aca-
dêmico e profissional.

17. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva CORRETA:

A) Traços de personalidade desadaptativos são permanen-
tes, não existindo a possibilidade de torná-los mais
saudáveis ao longo da vida.

B) Traços de personalidade patológicos estão associados
a presença de pouco ou nenhum prejuízo no nível de
funcionamento da personalidade do indivíduo.

C) Um indivíduo que apresenta uma patologia da persona-
lidade tende a apresentar um funcionamento saudável
e adaptativo em todas as áreas de sua vida.

D) Um indivíduo com um nível mais adequado de funci-
onamento da personalidade apresenta uma predisposi-
ção a estabelecer relações interpessoais mais saudáveis
e satisfatórias.

E) Um indivíduo com nível mais adequado de funciona-
mento da personalidade apresenta inclinação a ter um
autoconceito prioritariamente negativo.

18. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alterna-
tiva incorreta.

A) A educação é uma forte ferramenta para o desenvolvi-
mento moral do indivíduo.

B) As relações construídas nos ambientes que frequenta-
mos nos permite conhecer mais a respeito de nós mes-
mos e das nossas emoções.

C) Em relação a desenvolvimento, o raciocínio lógico en-
rijecido é mais importante que o mergulho nos senti-
mentos.

D) Um desenvolvimento promissor é construído através
de um equilíbrio entre aspectos cognitivos e afetivos.

E) A instituição de ensino pode ser uma ferramenta po-
tencializadora de desenvolvimento pessoal.

19. (CONCURSO CRATO/2021) Os pressupostos da
educação integral seguem abaixo, exceto:

A) Desenvolvimento integral do sujeito (dimensões inte-
lectual, afetiva, social e física).

B) A educação deve ser comprometida apenas com o que
diz respeito ao espaço físico da instituição de ensino.

C) Deve existir articulação entre os educadores, os edu-
candos, a família e a comunidade.

D) Educação permanente e de qualidade.

E) O projeto pedagógico pode incluir saberes acadêmicos
e comunitários.

20. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação a pos-
tura do colaborador na instituição de ensino, assi-
nale a alternativa que não condiz com um compor-
tamento apropriado.

A) Ter conhecimento do código de ética institucional.

B) Respeitar as diversidades e diferenças.

C) Colaborar com o crescimento do trabalho em equipe.

D) Validar a competição entre os colegas de trabalho, sem
mensurar as possíveis consequências.

E) Resistir a qualquer tipo de assédio ou atos de corrup-
ção.
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as alternati-
vas abaixo e assinale a CORRETA.

A) Unidade de controle, Unidade Lógica aritmética e re-
gistradores são componentes da arquitetura de um pro-
cessador;

B) Fitas magnéticas são dispositivos de armazenamento
não volátil;

C) Scanner é um periférico de saída de dados;

D) Plotter é um periférico de saída de dados;

E) Teclado é um periférico de entrada de dados.

22. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as afirmações
abaixo e assinale aquela que corresponde a princi-
pal função de um browser.

A) Navegar na WEB;

B) Calcular coordenadas geográficas;

C) Localizar palavras ou expressões em um editor de
texto;

D) Proteger a integridade do sistema operacional;

E) Fornecer plataforma para execução de um firewall.

23. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as alternati-
vas abaixo e assinale a ERRADA.

A) Em uma planilha eletrônica criada no Google Docs as
células são endereçadas com a combinação de coluna
e linha, as colunas são nomeadas com letras e as linhas
com números;

B) O atalho para aumentar o tamanho da fonte do Micro-
soft Word corresponde a combinação das teclas Ctrl +
F3;

C) O atalho para salvar um documento no Microsoft Word
ou no Microsoft Excel é Ctrl + B;

D) No Microsoft Word a combinação das teclas Ctrl + J
altera o alinhamento do parágrafo para justificado;

E) No Microsoft Word a combinação das teclas Ctrl +
L permite a localização de palavras ou fragmentos de
texto.

24. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o atalho para
criar uma pasta no Windows Explorer?

A) Ctrl + O;

B) Ctrl + Shift + O;

C) Ctrl + K;

D) Ctrl + N;

E) Ctrl + Shift + N.

25. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as alternati-
vas e assinale o item CORRETO.

A) Dado corresponde a um conjunto de informações;

B) Informação corresponde a um dado bruto, sem trata-
mento adequado;

C) O conhecimento é aplicado para transformar um con-
junto de informações em um dado;

D) A aplicação de conhecimento transforma dados em in-
formação;

E) Dado corresponde a um conjunto de conhecimentos.

CONHECIMENTOS GERAIS

26. (CONCURSO CRATO/2021) Os principais ele-
mentos do Estado são: Território, Povo e Poder. So-
bre as teorias sociológicas do Estado estas partem
das contribuições de três sociólogos que se debruça-
ram para compreender o Estado e seus mecanismos
institucionais, que possam garantir a ’coerção so-
cial". Ao longo da história sobre a evolução da
sociedade o Estado se coloca a partir de diversas ti-
pologias, em que representam a formação e ação do
"poder coercitivo"no conjunto da sociedade. Essas
tipologias podem ser descritas como: Estado feu-
dal, Estado estamental, Estado absoluto e Estado
representativo.

Nesse contexto podemos afirmar que:

A) Por Estado Feudal, compreende a forma de poder exer-
cida por uma determinada classe social (proprietários
de terras). Essa forma de organização política do Es-
tado foi característica do período pré-capitalista;
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B) Por ’Estado estamental"entende-se a organização po-
lítica na qual foram formados órgãos colegiados, ou
estados que reúnem indivíduos possuidores da mesma
posição social, precisamente os "estamentos", estes
usufruíam de direitos e privilégios que faziam valer
contra o detentor do poder soberano através das assem-
bleias deliberantes como os parlamentos. Faziam parte
dos "estamentos: o Clero e Plebeus";

C) O Estado absoluto caracteriza-se pela concentração e
centralização do poder sobre um território, em que as
decisões partem de um poder central que não é passivo
de questionamentos. Esse tipo de organização polí-
tica é típico do período que se caracteriza como Estado
Moderno;

D) No Estado representativo, os mecanismos institucio-
nais estão à serviço do território pela busca da sobera-
nia nacional, o poder é exercido a partir de representa-
ções coletivas para o fortalecimento do Estado;

E) No Estado representativo o indivíduo passa a ser o cen-
tro da participação política, formulando (através dos
seus representantes) os mecanismos institucionais que
regulamentam as relações entre Estado e Sociedade.
O desenvolvimento do Estado representativo coincide
com as fases sucessivas da expansão dos direitos polí-
ticos e da constituição de partidos políticos organiza-
dos. A diferença entre o Estado representativo e o esta-
mental é que a representação por categorias de "classes
sociais"é substituída pela representação de indivíduos,
aos quais podem exercer os seus direitos políticos.

27. (CONCURSO CRATO/2021) O território brasi-
leiro compreende uma heterogeneidade em relação
às suas Regiões. As diferenças são econômicas, so-
ciais, climáticas, culturais, dentre outras. Dessa
forma é correto afirmar que:

A) A região Norte é a região do Brasil com a maior
área territorial, corresponde a aproximadamente 45%
do território nacional. Fazem parte dessa região os
estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará Rondônia,
Roraima e Tocantins. Tem como principal atividade
econômica a soja.

B) A região Nordeste foi a primeira região a ser coloni-
zada pelos europeus, seu território está dividido em
9 estados situados na região semiárida brasileira. É
uma região caracterizada por baixa precipitação pluvi-
ométrica, porém em seu território está localizado três

bacias hidrográficas: A bacia hidrográfica do rio Par-
naíba, a bacia do rio São Francisco e a bacia Tocantins-
Araguaia. Nessa região encontram-se dois biomas: a
caatinga e o cerrado.

C) A região Sul teve seu povoamento acentuado no século
XIX com a migração de italianos, alemães e eslavos.
Fazem parte da região Sul os estados: Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Seu clima é subtropical
e as quatro estações estão bem definidas. Encontra-se
nesse território quatro bacias hidrográfica, com desta-
que para a bacia do rio Paraná onde está localizada a
Usina de Itaipu. Nessa região predominou o latifúndio
e a monocultura da cana-de-açúcar;

D) A região Sudeste concentra o maior Produto Interno
Bruto (PIB) do País, o seu território representa apro-
ximadamente 12% do território nacional. Fazem parte
dessa região os estados de São Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais. O destaque para esta região iniciou
com o ciclo do ouro tornando-se deste então o centro
econômico do país. O Sudeste foi o destino de mui-
tos emigrantes nordestinos que sonhavam em encon-
trar trabalho para o sustenta das suas famílias.

E) A região Centro-Oeste destaca-se pela dinâmica da
agropecuária, é o motor do agronegócio brasileiro com
processos produtivos intensivos em capital. O dina-
mismo econômico da região implica em uma grande
densidade demográfica, distribuída pelos estados de
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito
Federal.

28. (CONCURSO CRATO/2021) "Economia cearense
cresce acima da média do Nordeste e do Brasil. O
Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-
CE) no Ceará, considerado a prévia do PIB, regis-
trou alta de 0,69% na passagem de outubro para
novembro do ano passado. Em comparação com
igual mês de 2019 o avanço é de 0,42%. Os da-
dos divulgados nesta terça-feira, 19, pelo Banco
Central, mostram que a economia cearense vem
reagindo em ritmo superior ao da média do Nor-
deste (0,35%) e do Brasil (-0,83%)" (Jornal o Povo
/ 19/01/2021).

Os setores da economia cearense com maior peso
no PIB estadual é: serviços, Industria e agropecuá-
ria. Nesse contexto é correto afirmar que:

A) Embora a economia do Ceará seja diversificada e apre-
sente um dinamismo econômico para o Estado em rela-
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ção ao Nordeste, este dinamismo concentra-se na Re-
gião Metropolitana de Fortaleza. Isso significa que a
geração de riquezas não ocorre de forma descentrali-
zada, produzindo um dinamismo para algumas regiões
e outras continuam com suas economias estagnadas ou
em retração;

B) Em relação à produção de grãos no estado, a safra co-
lhida em 2020 foi 50% maior que o obtido no ano ante-
rior, contribuindo para mitigar os efeitos da crise cau-
sada pela Covid-19;

C) Em relação à quantidade produzida de grãos no Ceará
em 2020, foi destaque para o setor a cultura da soja,
com um incremento de 212% em relação à 2019;

D) A atividade industrial no Ceará foi bastante afetada em
2020, sete (07) das onze (11) atividades com maior
destaque no setor apresentaram redução, porém abaixo
da média do Nordeste e Brasil;

E) O setor de serviços, em 2020 contribuiu significativa-
mente para evitar uma retração da economia cearense
frente aos desafios da crise sanitária, auxiliando para a
reação da mesma em ritmo superior à média nacional
e da região Nordeste.

29. (CONCURSO CRATO/2021) "O conceito de Ge-
oparque surgiu em meados da década de 1990
como uma resposta à necessidade de conservar
e melhorar áreas com importância geológica na
história da Terra. As paisagens e as formações
geológicas são testemunhas importantes da evolu-
ção do Planeta Terra e determinantes para o fu-
turo e seu desenvolvimento sustentável. [...]. A
estratégia de desenvolvimento sustentável aliada
a uma gestão de qualidade passa por três com-
ponentes principais em um geoparque: geocon-
servação, educação e geoturismo. A geoconser-
vação objetiva proteger o patrimônio geológico
para as futuras gerações; a educação promove o
estudo das geociências junto às escolas, universi-
dade e centro de visitação, contemplando o pú-
blico em geral; e o geoturismo busca estimular
a criação de atividades econômicas tendo como
base a geodiversidade e o patrimônio geológico do
território, em cooperação com a comunidade lo-
cal"(https://geoparqueserido.com.br/?page).

Fazem parte do Geoparque Araripe seis (06) mu-
nicípios e nove (09) Geossítios. Indique a opção

que apresenta corretamente os municípios e seus
correspondestes Geossítios que fazem parte do Ge-
oparque Araripe.

A) Crato - Geossítio Batateira; Missão velha - Geossítios
Cachoeira de Missão Velha e Riacho do Meio; San-
tana do Cariri - Geossítios Floresta Petrificada do Ca-
riri; Parque dos Pterossauros e Pedra Cariri; Juazeiro
do Norte - Geossítio Colina do Horto; Nova Olinda -
Geossítio Ponte de pedra e Pontal de Santa Cruz; Bar-
balha - Geossítio Floresta Petrificada.

B) Crato - Geossítio Batateira; Milagres - Geossítio Flo-
resta Petrificada; Missão velha - Geossítio Cachoeira
de Missão Velha e Riacho do Meio; Nova Olinda - Ge-
ossítio Ponte de pedra e Pontal de Santa Cruz; Santana
do Cariri - Geossítios Floresta Petrificada do Cariri;
Parque dos Pterossauros e Pedra Cariri; Juazeiro do
Norte - Geossítio Colina do Horto.

C) Missão velha - Geossítios Cachoeira de Missão Velha e
Floresta Petrificada do Cariri; Milagres - Geossítio Ri-
acho do Meio; Nova Olinda - Geossítio Pedra Cariri;
Santana do Cariri - Geossítios Parque dos Pterossauros
e Pontal de Santa Cruz; Juazeiro do Norte - Geossítio
Colina do Horto; Barbalha - geossítio Ponte de Pedra.

D) Crato - Geossítio Batateira; Missão velha - Geossítios
Cachoeira de Missão Velha; Milagres - Geossítio Flo-
resta Petrificada do Cariri; Santana do Cariri - Geos-
sítios Parque dos Pterossauros, Pontal de Santa Cruz;
Nova Olinda - Geossítio Pedra Cariri e Ponte de Pedra;
Barbalha - Geossítio Riacho do Meio

E) Crato - Geossítio Batateira; Missão velha - Geossítios
Cachoeira de Missão Velha e Floresta Petrificada do
Cariri; Juazeiro do Norte - Geossítio Colina do Horto;
Santana do Cariri - Geossítios Parque dos Pterossau-
ros, Pontal de Santa Cruz; Nova Olinda - Geossítio
Pedra Cariri e Ponte de Pedra; Barbalha - Geossítio
Riacho do Meio;

30. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre o Hino do mu-
nicípio de Crato, é correto afirmar:

Flor da terra do sol
Ó berço esplêndido
Dos guerreiros da "Tribo Cariri"
Sou teu filho e ao teu calor
Cresci, amei, sonhei, vivi
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Ao sopé da serra, entre canaviais
Quem já te viu, ó não te esquece mais!

Para te exaltar, ó flor do Brasil
Hei de te cantar, meu Crato gentil
Ó coração do Ceará
Comigo a nação te cantará!

No teu céu linda brilha estrela fúgida
Que há cem anos norteia o teu porvir
Crato amado, idolatrado
Teu destino hás de seguir
Grande e forte como nosso verde mar
Bendita sejas, ó terra de Alencar!

Para te exaltar, ó flor do Brasil
Hei de te cantar, meu Crato gentil
Ó coração do Ceará
Comigo a nação te cantará!

A) Tem composição de Antônio Gondim, compositor, na-
tural de Fortaleza-CE e melodia de Gustavo Barros;

B) Tem composição de Geraldo Barbosa, compositor, na-
tural de Minas Gerais e melodia de Antonio Gondim;

C) Tem composição de Nonato Luiz, músico, natural de
Crato-CE e melodia de Antônio Gondim;

D) Tem composição de Martins D’Alvarez, poeta, natural
de Barbalha-CE e melodia de Joaquim Cruz Neves;

E) Tem composição de Maria Alacoque Sampaio, natural
de Barbalha-CE e melodia de Joaquim Cruz Neves;
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MÉDICO AUDITOR

31. (CONCURSO CRATO/2021) "O avanço da audito-
ria se deu com implantação do Sistema Único de
Saúde, em 1988, e com a regulamentação da , que
previu a criação do Sistema Nacional de Auditoria,
estabeleceu-se ao setor a função de acompanhar,
controlar e avaliar as ações e serviços de saúde nos
três níveis de gestão.

Ayach, Carlos, Moimaz, Suzely Adas Saliba e Garbin, Cléa Adas SalibaAuditoria no Sistema

Único de Saúde: o papel do auditor no serviço odontológico. Saúde e Sociedade [online]. 2013, v.

22, n. 1 [Acessado 23 Maio 2021] , pp. 237-248. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/S0104-12902013000100021>. Epub 10 Maio 2013. ISSN 1984-0470.

https://doi.org/10.1590/S0104-12902013000100021.

O instrumento legal a que faz referência o trecho é:

A) da Lei 8.080/90

B) da Lei 8.142/90

C) da Resolução CFM 1.614/01

D) da Resolução CFM nº 1.931/2009

E) da Constituição Federal de 1967

32. (CONCURSO CRATO/2021) O Instrumento legal
que efetivamente criou o Sistema Nacional de Au-
ditoria, no âmbito do Ministério da Saúde foi:

A) a Lei 8.689/93

B) a Lei 8.142/90

C) a NOB/SUS/96

D) a NOAS-SUS/2001-2002

E) a Constituição Federal de 1967

33. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca da rotina de
materiais descartáveis em procedimentos e rotinas
hospitalares é correto afirmar:

I. O papel de grau cirúrgico e o papel crepado podem ser
utilizados na esterilização por peróxido de hidrogênio.

II. A lavagem das mãos em ambiente hospitalar deve pre-
ceder à utilização de luvas descartáveis.

III. Descartáveis hospitalares não possuem quaisquer im-
portância para proteger o profissional de saúde.

assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.

C) Se afirmativas I e II estiverem corretas.

D) Se afirmativas I e II estiverem erradas

E) Se apenas a afirmativas III estiver correta

34. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com o Ma-
nual de Normas de Auditoria, do Ministério da
Saúde, fazem parte do conceito de auditoria, ex-
ceto:

A) Consiste no exame sistemático e dependente dos fatos
obtidos através da observação, medição, ensaio ou ou-
tras técnicas apropriadas.

B) Verifica a adequação aos requisitos preconizados pe-
las leis e normas vigentes e determinar se as ações de
saúde e seus resultados, estão de acordo com as dispo-
sições planejadas.

C) Contém análise e verificação operativa, avalia-se
a qualidade dos processos, sistemas e serviços e
a necessidade de melhoria ou de ação preven-
tiva/corretiva/saneadora.

D) Objetiva propiciar à alta administração informações
necessárias ao exercício de um controle efetivo sobre a
organização ou sistema.

E) Contribuição para o planejamento e replanejamento
das ações de saúde e para o aperfeiçoamento do Sis-
tema.

35. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
que não apresenta pena(s) disciplinar(es) aos infra-
tores da ética profissional prevista(s) no artigo 17
do Decreto Federal n.° 44.045/1958.

A) censura confidencial, em aviso reservado

B) advertência confidencial, em aviso reservado

C) suspensão do exercício profissional por até trinta dias
e multa

D) cassação do exercício profissional

E) censura pública, em publicação oficial
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36. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca da APAC é
correto afirmar:

A) Documento em que se registra o CNES, tratamento ou
exame de alta complexidade, além dos profissionais de
saúde solicitantes e autorizador.

B) Avaliação de procedimento de alto custo

C) Documento indispensável para requisição de quaisquer
exames

D) Em hospitais terciários, via de regra, deve ser empre-
gada para solicitar exames como sorológicos hemo-
grama.

E) Terapia Renal Substitutiva é dispensada de APAC

37. (CONCURSO CRATO/2021) Nas Orientações Téc-
nicas sobre Auditoria na Assistência Ambulatorial
e Hospitalar no SUS do MS, são elencadas várias
espécies nos relatórios de Saída Efetivos do Sistema
de Informações Hospitalares - SIH, dentre eles es-
tão presentes:

I. Relatório de Dados Cadastrais do Hospital

II. Relatório Demonstrativo de AIH Pagas no Processa-
mento

III. Relatório Comparativo entre Procedimento Solici-
tado/Realizado e OPM Utilizados

assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.

B) Se somente todas as alternativas estiverem corretas

C) Se afirmativas I e II estiverem corretas.

D) Se afirmativas I e II estiverem erradas

E) Se apenas a afirmativas III estiver correta

38. (CONCURSO CRATO/2021) São fases de uma au-
ditoria, marque a alternativa que contém o somató-
rio de assertivas corretas.

02. Programação da Auditoria;

04. Preparação da Auditoria;

08. Planejamento da Auditoria;

16. Condução da Auditoria e Avaliação dos Resultados;

32. Apresentação dos Resultados (Relatório);

64. Acompanhamento das Ações Corretivas/Saneadoras
Propostas.

A) 126

B) 124

C) 122

D) 118

E) 62

39. (CONCURSO CRATO/2021) A elaboração de um
adequado programa de trabalho de auditoria inclui
os seguintes aspectos, EXCETO:

A) Determinação precisa dos objetivos do exame analítico
e/ou operativo, ou seja, a identificação completa sobre
o que se deseja obter com a auditoria (objetivo e es-
copo da auditoria);

B) Definição e o alcance dos procedimentos a serem re-
alizados, não necessariamente empregando técnicas
apropriadas.

C) Identificação do universo a ser examinado (atividades
ou elementos a serem auditados);

D) Identificação dos documentos de referência, material
ou outras instruções específicas (relatórios, normas, le-
gislação, lista de verificação, manuais);

E) Material a ser utilizado (roteiros, check list, relatórios
etc.);

40. (CONCURSO CRATO/2021) O auditor deve ter,
exceto:

A) Independência

B) Parcialidade

C) Objetividade

D) Conhecimento técnico e capacidade profissional

E) Sigilo e discrição
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41. (CONCURSO CRATO/2021) A Resolução CFM nº
2.147/2016 estabelece normas sobre a responsabili-
dade, atribuições de diretores técnicos, de diretores
clínicos e das chefias de serviço em ambientes mé-
dicos. A partir dessa informação, assinale a alter-
nativa que apresenta uma competência que NÃO é
atribuída ao diretor clínico.

A) Assegurar que todo paciente internado na instituição
tenha um médico assistente

B) Assegurar o pleno e autônomo funcionamento das co-
missões de ética médica

C) Exigir dos médicos assistentes ao menos uma evolução
e uma prescrição diária de seus pacientes, assentada no
prontuário

D) Disponibilizar livro ou meio digital para registro de
ocorrências pelos médicos plantonistas

E) NDA

42. (CONCURSO CRATO/2021) Consideram-se evi-
dências todas as informações colhidas durante a re-
alização de uma auditoria. São exemplos de evidên-
cia que o auditor deve estar atento, EXCETO:

A) Física - a que pode ser comprovada materialmente;

B) Documental - a que pode ser comprovada através de
registros em papéis e/ou documentos;

C) Circunstancial - a que apenas fornece impressão ao au-
ditor, não podendo servir como evidência de uma audi-
toria, pois não é suficientemente objetiva para embasar
uma não conformidade;

D) Admissível - é a que é obtida através de declaração
verbal.

E) Todas as afirmações acima citadas.

43. (CONCURSO CRATO/2021) No que se refere ao
Código de Ética, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

I. O alvo de toda atenção do médico é o bem estar do ser
humano, em benefício do qual deverá agir com o má-
ximo de zelo e o melhor de sua capacidade intelectual.

II. Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desem-
penho ético da medicina, bem como pelo prestígio e
bom conceito da profissão.

III. Para exercer a medicina com honra e dignidade, o mé-
dico necessita ter boas condições de trabalho e ser re-
munerado de forma justa.

A) Apenas o item I é verdadeiro.

B) Apenas o item II é verdadeiro.

C) Apenas o item III é verdadeiro.

D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Quanto à Execução,
considere as afirmações acerca dos tipos de Audito-
ria:

I. Analítica - Conjunto de procedimentos especializados,
que consiste na análise de relatórios, processos e docu-
mentos.

II. Analítica - Tem como finalidade avaliar se os serviços
e os sistemas de saúde atendem às normas e padrões
previamente definidos, delineando o perfil da assistên-
cia à saúde e seus controles.

III. Operativa - Conjunto de procedimentos especializados
que consiste na verificação do atendimento aos requi-
sitos legais/normativos, que regulamentam os sistemas
e atividades relativas à área da saúde, através do exame
direto dos fatos (obtidos através da observação, medi-
ção, ensaio ou outras técnicas apropriadas), documen-
tos e situações, para determinar a adequação, a con-
formidade e a eficácia dos processos em alcançar os
objetivos.

assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.

C) Se somente afirmativas I e III estiverem corretas.

D) Se somente afirmativas I e II estiverem erradas

E) São corretas as afirmativas I, II, III

45. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a Re-
solução nº CFM 1.931/09 que institui o Código de
Ética Médica, no seu art. 27, é vedado ao Médico:
Assinale a alternativa CORRETA:
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A) Desrespeitar a integridade física e mental do paciente
ou utilizar-se de meio que possa alterar sua personali-
dade ou sua consciência em investigação policial ou de
qualquer outra natureza.

B) Desrespeitar o paciente, prescrever medicamento que
altere a personalidade do paciente.

C) Deixa de prestar esclarecimento que venha a favorecer
uma investigação policial ou de qualquer outra natu-
reza.

D) Praticar procedimento de procriação desrespeitando a
vontade e o direito do paciente.

E) NDA

46. (CONCURSO CRATO/2021) As auditorias corre-
tamente classificam-se também em:

I. Regular ou Ordinária - realizada em caráter de rotina é
periódica, sistemática e previamente programada, com
vistas à análise e verificação de todas as fases específi-
cas de uma atividade, ação ou serviço

II. Especial ou Extraordinária - realizada para atender a
apuração das denúncias, indícios de irregularidades,
por determinação do Ministro de Estado da Saúde, ou-
tras autoridades ou para verificação de atividade espe-
cífica. Visa a avaliação e o exame de fatos em área e
períodos determinados.

III. Especial ou Extraordinária - Aqui se incluem os exa-
mes realizados por peritos especializados em determi-
nadas áreas de atuação profissional, designados por au-
toridade competente, com emissão de laudo pericial.

assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.

C) São todas as afirmativas estiverem corretas.

D) Se somente afirmativas I e III estiverem corretas.

E) Se somente afirmativas I e II estiverem erradas

47. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca do ensino e
pesquisa médica, de acordo com o Código de Ética
Médica são vedações exceto:

A) Publicar em seu nome trabalho científico do qual não
tenha participado.

B) Atribuir-se autoria exclusiva de trabalho realizado por
seus subordinados ou outros profissionais, mesmo
quando executados sob sua orientação.

C) Omitir do artigo científico o nome de quem dele tenha
participado.

D) Realizar pesquisa médica em sujeitos que sejam direta
ou indiretamente dependentes ou subordinados ao pes-
quisador.

E) Deixar de manter dependência profissional e científica
em relação a financiadores de pesquisa médica, satis-
fazendo interesse comercial ou obtendo vantagens pes-
soais

48. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca das assertivas
é correto afirmar que:

I. A Resolução nº CFM 1.931/09 permite desrespeitar a
integridade física do paciente e realizar a prática da
medicina sem autorização.

II. A Resolução CFM nº 2.147/2016 determina que,
excepcionalmente, nas necessidades imperiosas com
risco de morte que possam caracterizar omissão de so-
corro, os médicos plantonistas das unidades de terapia
intensiva (UTI) e dos serviços hospitalares de urgên-
cia e emergência médica sejam deslocados para fazer
atendimento fora de seus setores.

III. O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano
e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus
conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral,
para o extermínio do ser humano ou para permitir e
acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade.

assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.

C) Se somente afirmativas I e II estiverem corretas.

D) Se somente afirmativas I e II estiverem erradas

E) São erradas as afirmativas I, II, III

49. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca das assertivas
é correto afirmar que:

I. Decreto Federal n.° 44.045/1958 determina que a mesa
eleitoral será constituída por, pelo menos, três mem-
bros da Diretoria do Conselho Federal.
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II. Ainda de acordo com as diretrizes previstas no art. 198
da Constituição Federal, obedecendo a determinados
princípios: A integração, em nível executivo, das ações
de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

III. A partir da Resolução nº CFM 1.931/09 - O médico
pode renunciar à sua liberdade profissional, permitir
restrições ou imposições que possam prejudicar a efi-
ciência e a correção de seu trabalho.

assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.

C) Se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

D) Se apenas afirmativas I e II estiverem erradas

E) Se todas as afirmativas estiverem corretas.

50. (CONCURSO CRATO/2021) A responsabilidade
pelo prontuário médico, de acordo com a Resolu-
ção CFM 1638/2002, cabe:

I. I. Ao médico assistente e aos demais profissionais que
compartilham do atendimento;

II. II. À hierarquia médica da instituição, nas suas respec-
tivas áreas de atuação, que tem como dever zelar pela
qualidade da prática médica ali desenvolvida;

III. III. À hierarquia médica constituída pelas chefias de
equipe, chefias da Clínica, do setor até o diretor da Di-
visão Médica e/ou diretor técnico

assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.

C) Se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

D) Se apenas afirmativas I e II estiverem erradas

E) Se todas as afirmativas estiverem corretas.

51. (CONCURSO CRATO/2021) A Comissão de Re-
visão de Prontuários, de acordo com o artigo 5º
da Resolução CFM 1638/2002 deverá obrigatoria-
mente observar a presença dos seguintes pontos, ex-
ceto:

A) Identificação do paciente - nome completo, data de
nascimento (dia, mês e ano com quatro dígitos), sexo,
nome da mãe, naturalidade (indicando o município e
o estado de nascimento), endereço completo (nome
da via pública, número, complemento, bairro/distrito,
município, estado e CEP);

B) Anamnese, exame físico, exames complementares so-
licitados e seus respectivos resultados, hipóteses diag-
nósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado;

C) Evolução diária do paciente, com data e hora, discrimi-
nação de todos os procedimentos aos quais o mesmo
foi submetido e identificação dos profissionais que os
realizaram, assinados eletronicamente quando elabora-
dos e/ou armazenados em meio eletrônico;

D) Nos prontuários em suporte de papel é obrigatória a le-
gibilidade da letra do profissional que atendeu o paci-
ente, bem como a identificação dos profissionais pres-
tadores do atendimento. São também obrigatórias a
assinatura e o respectivo número do CRM;

E) Nos casos emergenciais, nos quais seja impossível a
colheita de história clínica do paciente, deverá constar
relato médico completo de todos os procedimentos re-
alizados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou
a remoção para outra unidade. Sendo dispensado a as-
sinatura e o respectivo número do CRM;

52. (CONCURSO CRATO/2021) Não faz parte da de-
finição de Prontuário Médico, segundo a Resolução
CFM 1638/2002.

A) Documento único constituído de um conjunto de infor-
mações, sinais e imagens registradas, geradas a partir
de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do
paciente.

B) Instrumento que documenta a assistência prestada ao
paciente.

C) Seus registros possibilitam a comunicação entre mem-
bros da equipe multiprofissional e a continuidade da
assistência prestada ao indivíduo.

D) Tem caráter científico

E) Não possui caráter legal, porém é sigiloso.

53. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca da RESOLU-
ÇÃO CFM nº 1.614/2001, marque a alternativa er-
rada:
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A) As empresas de auditoria médica e seus responsáveis
técnicos deverão estar devidamente registrados nos
Conselhos Regionais de Medicina das jurisdições onde
seus contratantes estiverem atuando.

B) Na função de auditor, o médico deverá identificar-se,
de forma clara, em todos os seus atos, fazendo constar,
sempre, o número de seu registro no Conselho Regio-
nal de Medicina.

C) O médico, na função de auditor, deverá apresentar-se
ao diretor técnico ou substituto da unidade, antes de
iniciar suas atividades.

D) O diretor técnico ou diretor clínico deve garantir ao
médico/equipe auditora todas as condições para o bom
desempenho de suas atividades, bem como o acesso
aos documentos que se fizerem necessários.

E) O médico, na função de auditor, se obriga a manter
o sigilo profissional, devendo, sempre que necessário,
comunicar a quem de direito e por escrito suas obser-
vações, conclusões e recomendações, sendo-lhe permi-
tido realizar anotações no prontuário do paciente.

54. (CONCURSO CRATO/2021) O médico, na função
de auditor, ainda segundo a RESOLUÇÃO CFM nº
1.614/2001:

A) Tem o direito de acessar, in loco, toda a documentação
necessária, sendo-lhe vedada a retirada dos prontuários
ou cópias da instituição, exceto em caso de indício de
irregularidade.

B) O médico auditor poderá, se necessário, examinar
o paciente, desde que devidamente autorizado pelo
mesmo, quando possível, ou por seu representante le-
gal.

C) Havendo identificação de indícios de irregularidades
no atendimento do paciente, cuja comprovação neces-
site de análise do prontuário médico, é permitida a re-
tirada de cópias exclusivamente para fins de instrução
da auditoria.

D) O médico assistente deve ser antecipadamente cienti-
ficado quando da necessidade do exame do paciente,
sendo-lhe obrigatório estar presente durante o exame.

E) O médico, na função de auditor, só poderá acompa-
nhar procedimentos no paciente com autorização do
mesmo, ou representante legal e/ou do seu médico as-
sistente.

55. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca das contas
hospitalares é correto afirmar:

I. Um hospital deve possuir um plano de contas que per-
mita ao administrador evidenciar a relação dos custos
e despesas hospitalares por setor.

II. A internação de um paciente em um leito hospitalar
conveniado ao SUS deverá possuir uma AIH, que será
o instrumento que o hospital terá para comprovar ao
pagador a internação e assim ter direito ao repasse do
valor referente à internação.

III. O plano de contas poderá ser organizado de forma que
ofereça informações claras e objetivas sobre as con-
tas previstas. Sendo dispensadas as informações con-
tábeis.

assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.

C) Se afirmativas I e II estiverem corretas.

D) Se afirmativas I e II estiverem erradas

E) Se apenas a afirmativa III estiver correta.

56. (CONCURSO CRATO/2021) Ainda acerca da pro-
bidade administrativa hospitalar é correto afirmar:

I. A definição de uma unidade de custo é essencial para
estabelecer na instituição o controle e a análise dos
custos hospitalares.

II. Não é exemplo de unidade de custo: o custo do proce-
dimento médico por paciente.

III. Os custos do serviço de nutrição e dietética represen-
tam para o hospital custos diretos invisíveis. Em uma
situação em que esse serviço deixar de oferecer ali-
mentos, ele passará a representar aos pacientes um
custo direto invisível.

assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.

C) Se afirmativas I e II estiverem corretas.

D) Se afirmativas I e II estiverem erradas

E) Se apenas a afirmativa III estiver correta.
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57. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca dos honorá-
rios médicos é correto afirmar:

I. A entrega e avaliação dos exames complementares se-
rão consideradas como consulta;

II. É um direito médico explorar o trabalho de outro mé-
dico, isoladamente ou em equipe, na condição de pro-
prietário, sócio, dirigente ou gestor de empresas ou ins-
tituições prestadoras de serviços médicos.

III. A concessão de descontos em honorários médicos atra-
vés de cartões de desconto é prática permitida.

assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.

C) Se afirmativas I e II estiverem corretas.

D) Se afirmativas I e II estiverem erradas

E) Se afirmativas I e III estiver corretas.

58. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca da auditoria
médica é correto afirmar:

I. Profissionais de saúde não médicos não poderão atuar
nesta atividade nem em funções específicas.

II. É vedado ao médico, quando na função de auditor,
receber gratificações por valores vinculados à glosa,
salvo nos casos em que for constatado sucesso da causa
por sua intervenção profissional.

III. As glosas médicas são faturamentos não recebidos ou
recusados nas organizações de saúde, devido a proble-
mas de comunicação entre clínicas e convênios. As
glosas podem ser técnicas, lineares e administrativas,
também chamadas de operacionais.

assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.

C) Se afirmativas I e II estiverem corretas.

D) Se afirmativas I e II estiverem erradas

E) Se afirmativas I e III estiver corretas.

59. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca da Auditoria
operacional é correto afirmar:

I. Seu objetivo é responder a questões-chave de auditoria
e apresentar recomendações para aperfeiçoamento de
procedimentos para evitar possíveis fragilidades.

II. A auditoria operacional é a que procede a avaliações
quanto aos aspectos conhecidos como os 4 ?Es?, entre
os quais se destaca a equidade.

III. As auditorias operacionais podem examinar, em um
mesmo trabalho, uma ou mais das principais dimen-
sões de desempenho (economicidade, eficiência, eficá-
cia e efetividade.

assinale:

A) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.

C) Se afirmativas I e II estiverem corretas.

D) Se afirmativas I e II estiverem erradas

E) Se somente a afirmativa I estiver correta.

60. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre o capítulo XI,
que trata da auditoria e perícia médica no Código
de Ética Médica, é correto afirmar:

I. Ele proíbe realizar exame médico-pericial de corpo de
delito em seres humanos no interior de presídios.

II. Ele proíbe realizar exame médico-pericial de corpo de
delito em seres humanos em delegacias de polícia.

III. É proibido autorizar, vetar, bem como modificar,
quando na função de auditor ou de perito, procedimen-
tos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo, no
último caso, em situações de urgência, emergência ou
iminente perigo de morte do paciente, comunicando,
por escrito, o fato ao médico assistente.

assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.

C) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

D) Se somente as afirmativas I e II estiverem erradas

E) Se Todas as afirmativas estiverem corretas.
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