CONCURSO PÚBLICO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ
- CREMEC

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
TIPO B
❖ Ao receber este caderno, verifique se:
▪ A sua opção de CARGO está correta.
▪ Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40.
▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INSTRUÇÕES GERAIS
❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui
o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA.
❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
❖ O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente
à resposta solicitada de cada questão.
❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
❖ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova
Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas.
❖ O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente
poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala.
❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição
em Ata de suas respectivas assinaturas.
❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA
devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as
providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação
posterior.
❖ Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone.

INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO -TIPO B
LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I
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Diferentes sociedades adotam diferentes tipos de hierarquias imaginadas. A raça é muito importante para os
norte-americanos modernos, mas era relativamente insignificante para os mulçumanos medievais. A casta era uma questão
de vida e morte na Índia medieval, ao passo que na Europa moderna é algo praticamente inexistente. Uma hierarquia
específica, no entanto, foi de extrema importância em todas as sociedades humanas conhecidas: a hierarquia de gênero. E
em quase todos os lugares os homens foram privilegiados, pelo menos desde a Revolução Agrícola.
Alguns textos chineses mais antigos são ossos oraculares que datam de 1200 a.C., utilizados para adivinhar
o futuro. Em um deles estava entalhada a pergunta: “A gestação da sra. Hao será afortunada?”. Para a qual foi escrita a
resposta: “Se a criança nascer em dia ding, será afortunada; se nascer em um dia geng, terá um futuro promissor”. No entanto,
a sra. Hao daria à luz em um dia jiayin. O texto termina com a impertinente observação: “Três semanas e um dia depois, em
um dia jiayin, nasceu a criança. Não foi afortunada. Era uma menina”. Mais de 3 mil anos depois, quando a China comunista
decretou a política do “filho único”, muitas famílias chinesas continuavam considerando o nascimento de uma menina uma
desgraça. Os pais muitas vezes abandonavam ou matavam meninas recém-nascidas para ter mais uma chance de ter um
menino.
Em muitas sociedades, as mulheres eram mera propriedade dos homens, principalmente do pai, marido ou
irmão. O estupro, em muitos sistemas jurídicos, era tratado como violação de propriedade – em outras palavras, a vítima não
era a mulher estuprada, mas o homem a quem ela pertencia. Nesse caso, a sentença era transferência de propriedade – o
estuprador era obrigado a pagar o valor de uma noiva ao pai ou ao irmão da mulher, e a partir de então ela se tornava
propriedade do estuprador. A Bíblia diz que “Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e
a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça cinquenta peças de prata. Terá que casar-se com a moça”
(Deuteronômio, 22:28-29). Os antigos hebreus consideravam esse acordo razoável.
Estuprar uma mulher que não pertencia a nenhum homem não era considerado crime algum, assim como
pegar uma moeda perdida na rua movimentada não é considerado roubo. E se um marido estuprava a própria mulher, ele
não cometia nenhum crime. Na verdade, a ideia de que um marido pudesse estuprar a esposa era um oximoro. Ser marido
era ter controle absoluto da sexualidade da esposa. Dizer que um marido “estuprou” a própria esposa era tão ilógico quanto
dizer que um homem roubou a própria carteira. Tal pensamento não se limitava ao Oriente Médio. Em 2006, ainda havia 53
países em que o marido não podia ser processado por estuprar a esposa. Até mesmo na Alemanha, as leis de estupro foram
modificadas a partir de 1997, criando-se uma categoria jurídica para o estupro conjugal.
Sapiens – Uma breve história da humanidade / Yuval Noah Harari

1. A Morfologia é o estudo da estrutura, formação e classificação
das palavras e a relação entre elas. Entre os sintagmas a
seguir, aquele que apresenta a mesma classificação de
“relativamente insignificante” (l. 2) é
A)
B)
C)
D)

“tão ilógico” (l. 24)
“extrema importância” (l. 4)
“mera propriedade” (l. 14)
“antigos hebreus” (l. 20)

2. Transpondo-se para a voz passiva a oração: “Diferentes
sociedades adotam diferentes tipos de hierarquias
imaginadas.” (l. 1), a forma verbal obtida será
A)
B)
C)
D)

é adotada.
seriam adotadas.
serão adotadas.
são adotadas.

3. Analise as afirmativas a seguir:
I. Na oração “Terá que casar-se com a moça.” (l. 19), o termo
destacado é classificado como pronome reflexivo.
II. Em “E se um marido estuprava a própria mulher...” (l. 22), o
termo destacado classifica-se como conjunção integrante.
III. Na oração “Tal pensamento não se limitava ao Oriente
Médio.” (l. 25), o vocábulo destacado é um pronome oblíquo
proclítico atraído pela partícula negativa.
IV. No trecho “...criando-se uma categoria jurídica para o
estupro conjugal.” (l. 27), a palavra em destaque é
classificada como pronome oblíquo, justificando-se a ênclise
pela atração do verbo no gerúndio.
É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)
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apenas em I e III.
apenas em I, II e IV.
apenas em II e IV.
apenas em I, III e IV.
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4. Sobre o TEXTO I, é incorreto afirmar que

9. No trecho “...a ideia de que um marido pudesse estuprar a
esposa era um oximoro.” (l. 23), dentro do contexto em que
está inserido, o termo destacado poderia ser substituído, sem
alterar o sentido original, por qualquer um dos vocábulos
abaixo, exceto

A) a pergunta talhada no oráculo de osso sobre a gestação da
sra. Hao dizia respeito ao sexo do bebê.
B) de acordo com os ossos oraculares, se a criança da sra. Hao
nascesse em um dia ding, seria menino; se nascesse em um
dia geng, seria menina.
C) a ideia central é que a hierarquia, seja qual for, é produto da
subjetividade, não de causas naturais.
D) a disparidade entre os sexos ainda está presente no Séc.
XXI.

A)
B)
C)
D)

10. Em conformidade com a norma-padrão culta da Língua
Portuguesa, no fragmento “...a sra. Hao daria à luz em um dia
jiayin.” (l. 9), o uso da crase é justificável em

5. Conforme a ortografia oficial, assinale a alternativa correta.
A) O uso dos dois pontos (l. 8) introduz um vocativo.
B) O Novo Acordo Ortográfico desobriga o uso do hífen na
palavra “recém-nascidas” (l. 12), uma vez que recém- já não
é considerado prefixo.
C) A substituição do travessão (l. 15) por uma vírgula
preservaria a correção gramatical, sem prejuízo na
construção dos sentidos originais do texto.
D) A ocorrência de aspas (l. 9 - 10) sinaliza início e fim de
discurso direto.
6. Ao transcrever para o plural o trecho: “... o estuprador era
obrigado a pagar o valor de uma noiva ao pai ou ao irmão da
mulher...” (l. 16 e 17), a alternativa que atende corretamente
às regras de Concordância Verbal e Nominal e à
preservação do sentido do texto é
A) “... os estupradores eram obrigados a pagarem os valores de
umas noivas aos pais ou aos irmãos das mulheres...”
B) “... os estupradores seriam obrigados a pagar o valor de uma
noiva ao pai ou ao irmão da mulher...”
C) “... os estupradores eram obrigados a pagar o valor de uma
noiva ao pai ou ao irmão da mulher...”
D) “... os estupradores eram obrigados a pagarem o valor de
umas noivas ao pai ou aos irmãos das mulheres.”
7. Considerando as regras de regência verbal e nominal, os
termos sublinhados no fragmento “... ele pagará ao pai¹ da
moça² cinquenta peças de prata³.” (l. 19) são classificados,
respectivamente, como

A) contração da preposição exigida pelo verbo “dar” com o artigo
do substantivo feminino “luz”.
B) se tratando do eufemismo do verbo parir, trazer ao mundo, a
palavra “luz” assume a função de objeto indireto.
C) objeto direto preposicionado, sendo o verbo “dar” transitivo
direto, o uso da preposição funciona como um recurso de
realce.
D) facultativo, a norma admite as duas formas.
INFORMÁTICA
11. Sobre configuração de impressoras, analise as afirmativas a
seguir:
I. O Windows 10 não oferece suporte à maioria das impressoras,
então será necessário instalar um software especial de cada
impressora.
II. Quando se conecta uma impressora ao computador ou se
adiciona uma nova impressora à rede doméstica, em geral, é
possível começar a imprimir imediatamente.
III. Para instalar uma impressora em rede basta seguir os
seguintes passos: no menu Iniciar escolha “Configurações”.
Em seguida “Dispositivos” e, depois, em “Impressora &
Scanners”. Selecione “Adicionar impressora ou scanner”. O
sistema fará uma busca para encontrar dispositivos próximos
que correspondam a essa possibilidade. Isso inclui elementos
que possam ser conectados via Bluetooth ou por meio de uma
rede Wi-Fi. Ao encontrar a impressora que você deseja
adicionar, escolha “Adicionar dispositivo” e pronto.
É correto afirmar que

A) 1. objeto direto / 2. objeto indireto / 3. adjunto adnominal.
B) 1. objeto indireto / 2. adjunto nominal / 3. adjunto adnominal.
C) 1. objeto indireto / 2. objeto indireto / 3. complemento
nominal.
D) 1. objeto direto / 2. complemento nominal / 3. adjunto
adnominal.

A)
B)
C)
D)

nenhuma afirmação é verdadeira.
duas afirmações são verdadeiras.
somente uma afirmação é verdadeira.
todas as afirmações são verdadeiras.

12. Em relação aos dispositivos de armazenamento de dados, é
correto afirmar que

8. Oximoro é uma figura de retórica clássica que se caracteriza
por relacionar ideias contrárias, ocasionando uma incoerência.
Sendo assim, não temos oximoro em
A)
B)
C)
D)

circunlóquio.
desatino.
disparate.
contrassenso.

A) a memória RAM é um dispositivo de armazenamento não
volátil.
B) o SSD é um dispositivo de armazenamento não volátil.
C) a memória ROM é um dispositivo de armazenamento volátil.
D) o HD é um dispositivo de armazenamento volátil.

“É ferida que dói e não se sente.” (Camões)
“Meus olhos andam cegos de te ver.” (Florbela)
“Todo ser humano é um estranho ímpar.” (Drummond)
“Mas que seja infinito enquanto dure.” (Vinícius)
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13. Um usuário do Google Chrome deseja fazer uma pesquisa na
guia visualizada na tela de seu computador e, para tal, faz uso
de um atalho no seu teclado. As teclas utilizadas na ação
foram
A)
B)
C)
D)

17. O Windows 10 é um sistema operacional produzido pela
Microsoft Corporation que foi lançado em 2015. Entre suas
principais caraterísticas, podemos citar que ele é um software
básico, proprietário, pago, possui uma licença e é multitarefa,
entre outros atributos. Esse sistema operacional possui várias
versões com o objetivo de atender os mais variados tipos de
consumidores. São versões do Windows 10, exceto

Ctrl + F.
Ctrl + G.
Ctrl + M.
Ctrl + S.

A)
B)
C)
D)

14. Os programas de navegação, ou navegadores de internet, são
ferramentas utilizadas para a visualização do conteúdo web.
Os navegadores mais utilizados no Brasil são: Google
Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer (Edge), Safari e
Opera. No navegador Google Chrome, um usuário, ao realizar
a ação no teclado Ctrl +Shift + T, obterá como resultado
A)
B)
C)
D)

18. Considerando o uso das teclas de atalho no Windows 10,
instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa
incorreta.
A)
B)
C)
D)

acessar o histórico em uma nova guia.
abrir uma janela anônima.
restaurar a última aba fechada do navegador.
limpar o preenchimento automático na barra de endereço.

A quantidade de sentenças verdadeiras é
A)
B)
C)
D)

Ctrl + X recorta o item selecionado.
Ctrl + Z desfaz uma ação.
Ctrl + R refaz uma ação.
Ctrl + D manda o item selecionado para lixeira.

19. No Microsoft Word 13 os atalhos Ctrl + B, Ctrl + W e Ctrl + O
executam, respectivamente, as ações de

15. Sobre os protocolos de e-mails, analise as afirmativas a seguir:
I. POP3 é o protocolo de e-mail que acessa a caixa de e-mail e
baixa todos os e-mails da Caixa de Entrada para o computador
que foi configurado, utilizando um cliente de e-mail como o
Outlook, o Thunderbird, o Windows Mail, o Mac Mail e outros.
II. IMAP é o protocolo de e-mail que acessa a caixa de e-mail e
sincroniza todas as Caixas, Pastas e Subpastas da Conta de
E-mail. O IMAP é ideal para clientes que possuem a conta de
e-mail configurada em vários computadores e smartphones.
III. SMTP é usado para se comunicar com o servidor remoto para
enviar o e-mail de um cliente local para o servidor remoto e
eventualmente para o servidor de e-mail do destinatário.

Windows 10 Pro.
Windows 10 Enterprise.
Windows 10 Education.
Windows 10 Corporation.

A)
B)
C)
D)

colar, avançar a margem do parágrafo e localizar.
salvar, fechar a janela atual e novo documento.
salvar, ocultar e fechar.
recortar, abrir e ocultar.

20. Pedro abre o Microsoft Excel 2013 em seu computador e
realiza as seguintes ações:
I. Digita o valor numérico 0,12345;
II. Seleciona a célula que contém o valor numérico;
III. E digita simultaneamente a seguinte combinação Ctrl + Shift
+^
e obtém o seguinte resultado:

0.
1.
2.
3.

A)
B)
C)
D)

16. Observe a figura a seguir, que corresponde a um computador
e alguns periféricos:
Em relação a esses periféricos, é correto afirmar que
A) o teclado, o mouse e a webcam são periféricos de saída.
B) a caixa de som, o mouse e o microfone são periféricos de
entrada.
C) o teclado, o monitor e o mouse são periféricos de entrada.
D) o monitor, a impressora e o pendrive são periféricos de saída.
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1,23E-01
1,23E-02
1,23E+01
1,23E+02
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24. Sabe-se que o Conselho Regional de Medicina do Estado do
Ceará (CREMEC), é uma autarquia federal dotada de
personalidade jurídica de direito público, com autonomia
administrativa e financeira. Nesse caso, é correto afirmar que

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Durante uma Assembleia Geral no Conselho Regional de
Medicina do Estado do Ceará (CREMEC), determinado Diretor
fez o seguinte comentário: “Pode o Plenário sempre alterar o
Regimento Interno, ad referendum do Conselho Federal de
Medicina”. No caso, tal afirmação significa que
A) na realidade, o Regimento Interno é alterado apenas pelo
Plenário.
B) a alteração do Regimento Interno, em regra, é realizada pelo
Conselho Federal de Medicina e, excepcionalmente, pelo
Plenário.
C) o Regimento Interno vai poder ser alterado sempre pelo
Plenário, sob condição de ser referendado posteriormente pelo
Conselho Federal de Medicina.
D) desde que haja prévia autorização do Conselho Federal de
Medicina, o Plenário pode iniciar a votação para alteração do
Regimento Interno.
22. De acordo com o Regimento Interno do Conselho Regional de
Medicina do Estado do Ceará (CREMEC), compete ao
Corregedor:
I. diligenciar no sentido de identificar os casos de exercício ilegal
da medicina, propondo as medidas pertinentes no município
de Fortaleza.
II. prestar conta ao Plenário da forma como os processos estão
sendo instruídos.
III. fazer cumprir as resoluções do Conselho Federal de Medicina
sobre publicidade e propaganda.
IV. conhecer a ocorrência da prescrição, de ofício ou por
provocação das partes, após prévia manifestação do
Departamento Jurídico, submetendo-a à homologação do
Plenário.
V. coordenar as atividades do setor de fiscalização e Comissão
de Assuntos Médicos (CODAME).

A) o mandato dos membros eleitos do CREMEC terá a duração
de cinco anos, sendo vedada a reeleição.
B) embora tenha jurisdição em todo o território do Estado do
Ceará, a sede do CREMEC é no município de Fortaleza.
C) a função de Conselheiro do CREMEC é honorífica e
remunerada por gratificações temporárias, na forma
regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).
D) o mandato dos membros eleitos do CREMEC terá a duração
de quatro anos, sendo permitida a reeleição.
25. Sobre o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará
(CREMEC), analise as afirmativas a seguir:
I. O Tribunal de Ética do CREMEC é composto pelo Plenário e
pelas Câmaras de Julgamento de Sindicâncias.
II. Nas sessões plenárias para julgamento de processos
disciplinares será permitida somente a presença das partes e
de seus procuradores, conselheiros, assessores do Setor
Jurídico e servidores necessários para o andamento dos
trabalhos.
III. As renúncias e as licenças dos Conselheiros deverão ser
encaminhadas devidamente fundamentadas, por escrito, e
serão apreciadas pelo Plenário, que analisará cada caso em
sua primeira reunião posterior ao pedido.
É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)

26. Analise as afirmativas a seguir sobre a classificação dos atos
administrativos:

Estão corretos apenas os itens agrupados em
A)
B)
C)
D)

II e IV.
I, II e V.
II, III e V.
I, III e IV.

23. Na Contabilidade, é correto afirmar que as siglas DARF e GPS
se referem a

apenas em I.
apenas em I e III.
apenas em II e III.
em I, II e III.

I. Os atos administrativos podem ser unilaterais, bilaterais ou
plurilaterais, sendo que estes dois últimos não podem ser
acessórios.
II. Quanto ao alcance, os atos administrativos são de império ou
de gestão.
III. Segundo o grau de discricionariedade, os atos administrativos
são classificados em simples, compostos ou complexos.
É correto o que se afirma

A) documentos utilizados pelos contribuintes para efetuar o
pagamento de tributos.
B) impostos cobrados anualmente das pessoas físicas e
jurídicas.
C) taxas instituídas e cobradas pelos Conselhos profissionais.
D) declarações enviadas pelos contribuintes às Secretarias da
Fazenda Estadual.

A)
B)
C)
D)
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apenas em I.
apenas em I e III.
apenas em II e III.
em nenhuma das afirmativas.
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27. Sobre as leis e os decretos, assinale a alternativa correta.

31. Sobre a Administração e o Planejamento, assinale a
alternativa correta.

A) Nos decretos, os incisos devem vir sempre antes dos
parágrafos.
B) Nas leis ou nos decretos, é possível que os incisos venham
antes ou depois dos parágrafos.
C) Ao contrário das leis, não há incisos nos decretos.
D) Nas leis, os parágrafos devem vir sempre antes dos incisos.

A) Toda organização depende de um setor administrativo, mas
nenhum setor administrativo depende do planejamento da
organização.
B) Planejar significa apenas documentar as etapas necessárias
para se atingir determinado objetivo, independentemente do
comportamento das pessoas.
C) As técnicas administrativas atuais criaram o chamado Governo
2.0, o qual busca a eliminação de toda e qualquer burocracia.
D) O planejamento da Administração Pública não é igual ao
aplicável na iniciativa privada, porém, com as devidas
adaptações, é possível se atingir uma gestão pública de
resultados.

28. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano,
em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o
melhor de sua capacidade profissional. Nesse sentido, é
correto afirmar que
A) o médico se responsabilizará, no exercício da medicina, direta
e presumidamente pelos seus atos profissionais.
B) o médico terá, para com os colegas, respeito, consideração e
corporativismo, evitando envolvimento com denúncias de atos
que contrariem os postulados éticos.
C) a medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser
exercida como comércio.
D) embora possua caráter comercial ou empresarial, a medicina
não pode ser explorada por terceiros com objetivos de lucro,
finalidade política ou religiosa.

32. Ao consultar o andamento de determinado processo éticoprofissional (PEP), a servidora Maria verificou que a citação já
havia sido efetivada via ARMP. Nesse caso, é correto afirmar
que o ato citatório foi realizado
A)
B)
C)
D)

29. Sobre a publicidade médica, assinale a alternativa correta.

33. Com base na Resolução CFM nº 1.980/2011, que fixa regras
para cadastro, registro, responsabilidade técnica e
cancelamento para as pessoas jurídicas, assinale a alternativa
que preencha corretamente as lacunas: “Caso a empresa,
instituição, entidade ou estabelecimento ___________ quite
com a anuidade quando do pedido de cancelamento de
registro,
pagará
a
última
anuidade
____________________, entendendo-se como final da
atividade a data constante do protocolo no requerimento
de cancelamento ou a data do documento de baixa expedido
por outro órgão oficial”.

A) O médico pode participar de anúncios de empresas
comerciais, qualquer que seja sua natureza, valendo-se de
sua profissão.
B) É vedado ao médico deixar de incluir, em anúncios
profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no
Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação
no qual foi inscrito, e Registro de Qualificação de Especialista
(RQE), quando anunciar a especialidade.
C) É vedado ao médico participar na divulgação de assuntos
médicos em meios de comunicação de massa.
D) Pode o médico divulgar informação sobre assunto médico de
forma promocional, desde que não seja de conteúdo
inverídico.

A) não estiver; na proporção de um doze avos por mês de
atividade
B) estiver; em valor integral
C) estiver; com desconto de cinquenta por cento
D) não estiver; em valor integral e com aplicação de multa de
cinco por cento

30. Sobre as abreviaturas, siglas e símbolos, analise as
afirmativas a seguir:
I. Pode o servidor, nos documentos oficiais, inserir as siglas
usuais do setor que expede o documento.
II. Nos documentos oficiosos, as abreviaturas podem ter o
formato de siglas ou de símbolos.
III. A sigla é o resultado da soma das primeiras sílabas dos
vocábulos de uma oração.

34. O Decreto Federal nº 44.045/1958 prevê que o pedido de
inscrição do médico deverá ser dirigido ao Presidente do
competente Conselho Regional de Medicina. Sobre
documentação exigida, não é necessária a apresentação de
A) prova de habilitação eleitoral.
B) prova de quitação com o serviço militar, se for do sexo
masculino.
C) prova de habilitação técnica.
D) prova de revalidação do diploma de formatura, de
conformidade com a legislação em vigor, quando o requerente,
brasileiro ou não, se tiver formado por Faculdade de Medicina
estrangeira.

É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)

por arguição do Ministério Público.
pelo Diário Oficial da União.
pelos Correios.
por edital.

apenas em I.
apenas em I e III.
apenas em II e III.
em I, II e III.
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35. Sobre as rendas dos Conselhos Regionais de Medicina,
analise as afirmativas a seguir:
I. É proibido o recebimento de doações e legados pelos
Conselhos.
II. Parte da renda dos Conselho poderá ser constituída de
subvenções oficiais.
III. É vedado ao Conselho cobrar taxa pela expedição da primeira
carteira profissional.

39. São tributos que podem incidir sobre a folha de pagamento dos
servidores do Conselho Regional de Medicina do Estado do
Ceará (CREMEC):
I.
II.
III.
IV.
V.

É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)

Estão corretos apenas os itens agrupados em

apenas em I.
apenas em II.
apenas em III.
em nenhuma das afirmativas.

A)
B)
C)
D)

36. O Regimento Interno do Conselho Regional de Medicina do
Estado do Ceará (CREMEC) prevê que os Diretores têm sob
suas responsabilidades diversos Setores e Comissões. Por
exemplo, é correto afirmar que o Setor de Patrimônio e
Almoxarifado está sob a competência do
A)
B)
C)
D)

Dedução de assistência ao Plano de Saúde.
Imposto de renda retido na fonte.
Pagamento do auxílio-alimentação.
Contribuição previdenciária.
Pagamento do terço de férias gozadas.

II e IV.
III, IV e V.
I, II e IV.
I, II, III, IV e V.

40. Assinale a alternativa que indica corretamente o que é da
competência do Presidente do Conselho Regional de Medicina
do Estado do Ceará (CREMEC).
A) Conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética
profissional.
B) Coordenar a Comissão de Pareceres e Resoluções.
C) Divulgar as normas e resoluções que regulamentam a
profissão médica.
D) Designar secretário ad hoc para substituir os efetivos.

Secretário Geral.
Primeiro Secretário.
Vice-Corregedor.
Segundo Tesoureiro.

37. Com base na Lei Federal nº 3.268/1957, assinale a alternativa
que indica as penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos
Regionais de Medicina aos seus membros.
A) suspensão do exercício profissional, no mínimo, por 180
(cento e oitenta) dias e censura em publicação reservada
B) advertência confidencial em aviso reservado e suspensão do
exercício profissional até 30 (trinta) dias
C) censura confidencial em aviso oficial e suspensão do exercício
profissional até 180 (cento e oitenta) dias
D) suspensão do exercício profissional, no mínimo, por 30 (trinta)
dias e cassação do registro profissional
38. Acerca do Código de Processo Ético-Profissional (CPEP),
assinale a alternativa incorreta.
A) Após a aprovação do relatório conclusivo da sindicância, não
será mais cabível a proposta de conciliação.
B) A sindicância e o julgamento do processo ético-profissional
(PEP) terão forma de autos judiciais, com as peças anexadas
por termo e os despachos, pareceres, notas técnicas, petições
e decisões ou acórdãos juntados em ordem cronológica,
sendo vedada a juntada de qualquer peça ou documento no
verso de folhas já constantes nos autos.
C) A apreciação de sindicância não poderá ser desaforada,
devendo ser analisada em câmara específica.
D) Os servidores dos CRMs, obrigados ao sigilo processual,
poderão receber delegação para a prática de atos de
administração de mero expediente sem caráter decisório.
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