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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). 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
 

Texto para os itens de 1 a 18.
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Levantamento recente do Ministério da Saúde mostra que um em cada cinco brasileiros é obeso (IMC maior que 
30) e que mais da metade da população das capitais do País está com sobrepeso (IMC na faixa entre 25 e 29,9).

O problema, talvez, comece pela dificuldade em entender que a obesidade é uma doença crônica. Pesquisa
recente realizada nos Estados Unidos da América (EUA) mostrou que cerca de 65% da população reconhece a obesidade
como doença, mas apenas 54% dos entrevistados acreditam que o peso possa realmente interferir na saúde. 

Em 2013, a American Medical Association, uma das organizações médicas mais influentes do mundo, decidiu
classificar a obesidade como doença. Ao longo dos anos, outras entidades médicas internacionais — incluindo-se a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) — reconheceram a condição como um problema de saúde crônico, que necessita 
de tratamento específico a longo prazo. 

Em termos médicos, a obesidade é definida como um depósito de excesso de gordura que prejudica a saúde. O
IMC é um dos parâmetros usados para diagnosticar se o indivíduo tem ou não excesso de peso, mas não é o único. 

“A obesidade é uma doença multifatorial, em que fatores genéticos, metabólicos, sociais, psicológicos e
ambientais estão envolvidos. Mas o indivíduo pensa, na maioria das vezes, que a culpa é somente dele, associa o excesso
de peso à falta de força de vontade para emagrecer. Acha que remédio pode não ser a solução, que a cirurgia, em si, não
tem serventia para ele. Então, dificilmente essa pessoa vai buscar ajuda médica”, analisa Walmir Coutinho, professor de 
endocrinologia da PUC-Rio e ex-presidente da Federação Mundial da Obesidade. 

O excesso de peso pode não provocar sinais e sintomas antes de chegar aos graus 2 e 3, assim como ocorre com 
doenças como hipertensão e diabetes, cujos sintomas nem sempre aparecem nas fases iniciais. No entanto, mesmo nos
estágios iniciais, a obesidade pode ter impactos na saúde, como sobrecarga da coluna e dos membros inferiores, o que
facilita o surgimento de artrose no longo prazo.  

Quando o indivíduo ingere mais calorias que a capacidade que o organismo tem de gastá-las, este reconhece que 
é hora de armazenar energia, principalmente na forma de gordura e de glicose. O excesso de ambas favorece o surgimento 
de diabetes, o aumento de triglicérides e a diminuição do nível do colesterol protetor (HDL). 

É preciso entender também que ganhar peso é algo natural. Sempre que se perde uma quantidade grande de
peso, o corpo vai tentar voltar ao que era antes, porque há vários hormônios que participam do ciclo do apetite e da
saciedade. Por isso é importante ficar atento àqueles programas que prometem emagrecimento rápido. Eles não fazem
bem para o organismo. 

Entender os mecanismos envolvidos na obesidade pode ajudar as pessoas com tendência a ganhar peso a mudar
hábitos, sentir menos culpa e buscar ajuda, caso necessário. 

Internet: <www.drauziovarella.uol.com.br> (com adaptações).
_____________________________________________________________________________________________________________

Quanto à tipologia do texto e às ideias nele expressas, julgue 
os itens de 1 a 4. 

1 O objetivo principal do texto, estruturado em forma 
dissertativa, é informar o público leitor de que a 
obesidade é uma doença crônica, que requer 
tratamento específico de longo prazo. 

2 Depreende-se da leitura do texto que uma das causas da 
obesidade é a falta de determinação do indivíduo para 
manter o peso ideal. 

3 Conclui-se do penúltimo parágrafo que o autor do texto 
não recomenda os programas que prometem 
emagrecimento rápido. 

4 De acordo com pesquisa realizada nos EUA, a maioria da 
população desse país desconhece os prejuízos à saúde 
advindos da obesidade. 

Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue os itens 
de 5 a 10.
 
5 Os vocábulos “saúde” (linha 5) e “País” (linha 2) são 

acentuados graficamente de acordo com a mesma regra 
de acentuação gráfica. 

6 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência 
do texto caso a forma verbal “está” (linha 2) estivesse 
flexionada na terceira pessoa do plural, dada a 
possibilidade prevista na gramática normativa de 
concordância do verbo com o elemento mais próximo, 
no caso, o substantivo “capitais” (linha 2). 

7 Não haveria prejuízo da correção gramatical do texto 
caso fossem suprimidas as vírgulas que isolam o termo 
“talvez” (linha 3). 

8 As formas verbais “comece” (linha 3) e “reconhece” (linha 4) 
estão flexionadas no mesmo tempo e modo. 

9 O sentido do termo “multifatorial” (linha 12) está 
esclarecido pelo que é enunciado na oração 
subsequente. 
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10 O uso do acento indicativo de crase em “à falta de força 
de vontade” (linha 14) justifica-se pela regência do verbo 
associar — “associa” (linha 13) — e pela anteposição de 
artigo definido ao termo “falta” (linha 14), cuja função é 
substantiva. 

____________________________________________________
Considerando a correção gramatical e a coerência das ideias 
do texto, julgue os itens de 11 a 14, que consistem em 
propostas de substituição para vocábulos e trechos 
destacados do texto.

11 “se” (linha 11) e “tem” (linha 11) por, respectivamente, 
caso e tenha 

12 “cujos” (linha 18) por as quais seus 
13 “porque” (linha 25) por porquanto 
14 “há” (linha 25) por existem 

____________________________________________________
Considerando os mecanismos de coesão no texto, julgue os 
itens de 15 a 18, no que se refere à correta correspondência 
entre o termo destacado e o respectivo elemento de 
referência. 

15 “a condição” (linha 8) – “a obesidade” (linha 7) 
16 “este” (linha 21) – “o indivíduo” (linha 21) 
17 “ambas” (linha 22) – “gordura” e “glicose” (linha 22) 
18 “Eles” (linha 26) – “hormônios” (linha 25) 

____________________________________________________
A respeito da correção gramatical dos trechos apresentados 
e da adequação da linguagem à correspondência oficial, 
julgue os itens 19 e 20. 

19 Informamos que este Conselho Regional de Medicina 
adotará, assim como os demais, progressivamente as 
novas cédulas de identidade médica (CIM) nas versões 
física e digital sendo a versão em cartão em 
policarbonato com chip, confeccionada mediante 
requerimento do interessado e recolhimento de taxa. 

20 Informe-se, por meio deste, que chegou o E-CRM, sua 
identidade médica digital, disponível no seu celular e pode 
ser utilizado por quem possui identidade médica em 
cartão emitido a partir de 1 de agosto de 2017. 
Esclarecemos ainda, que o documento na versão 
eletrônica é válido como prova de identificação assim 
como o documento impresso. 

____________________________________________________
As cores em computadores geralmente são identificadas por 
um código chamado RGB. Usando-se esse código, cada cor é 
expressa por 6 números, cada um variando entre 0 e 15. 
Assim, os 2 primeiros números representam o vermelho na 
cor final, os seguintes representam o verde e os últimos 2 
números, o azul. Considerando essas informações, julgue os 
itens de 21 a 25. 

21 Com esse código, é possível descrever 2563 cores 
diferentes. 

22 Se o código da cor vermelha for trocado pelo código da 
cor azul, a cor resultante será, necessariamente, 
diferente. 

23 Das cores que são expressas apenas por números 
menores que 4, mais de 4.000 contêm 2 ou 3. 

24 Existem, no máximo, 720 cores diferentes descritas pelo 
mesmo conjunto de números. 

25 Existem apenas 25 cores em que os dois números que 
descrevem o verde são maiores que 10. 

No segundo turno de uma eleição presidencial, há 
apenas dois candidatos: o candidato A e o candidato B. 
Em uma pesquisa de intenção de votos com duas mil pessoas, 
o entrevistado deveria responder se votaria no candidato A,
no candidato B, em branco ou nulo. Verificou-se que:

 920 entrevistados votariam no candidato A;
 29% dos entrevistados votariam no candidato B;
 o número de pessoas que votaria em branco era o

quádruplo do número de pessoas que votaria nulo.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 
de 26 a 28. 

26 580 entrevistados votariam no candidato B. 
27 1 em cada 5 entrevistados votaria em branco. 
28 Escolhendo-se ao acaso um entrevistado que não votaria 

em branco ou nulo, a probabilidade de ele votar no 
candidato A é maior que 60%. 

____________________________________________________
Considerando que  e  sejam dois números inteiros, julgue 
os itens 29 e 30. 

29 Se = , então = . 
30 81 = 9√ .
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Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

Acerca dos tipos de computadores, do Microsoft Word 2013 

e do sistema operacional Windows 8.1, julgue os itens 

de 31 a 35. 

 

31 Um dos problemas a serem tratados nos projetos dos 

supercomputadores é o elevado aquecimento, devido 

ao número de processadores operando ao mesmo 

tempo em altíssimas velocidades. 

32 Os mainframes são computadores destinados, 

exclusivamente, ao ambiente acadêmico, já que não 

podem ser empregados em órgãos grandes, como 

bancos, pelo fato de não realizarem cálculos 

matemáticos de forma satisfatória. 

33 No modo de leitura (Read Mode) do Word 2013, a barra 

de ferramentas é ocultada; nesse modo, o usuário não 

poderá editar o documento, mas poderá fazer o uso de 

ferramentas de busca. 

34 O Windows 8.1, além de permitir ao usuário alternar 

entre um programa e outro, também permite a 

instalação de vários programas para uma mesma 

finalidade, como, por exemplo, a instalação de três 

programas editores de imagens. 

35 No Windows 8.1, o programa Otimizar unidades tem a 

função de melhorar o desempenho do disco e do sistema 

operacional; para isso, quando executado, ele remove 

automaticamente todos os arquivos do disco que não 

tenham sido acessados nos últimos seis meses. 

 ____________________________________________________  

A respeito dos conceitos de redes de computadores, do 

programa de navegação Google Chrome, em sua versão mais 

recente, e do programa de correio eletrônico Microsoft 

Outlook 2016, julgue os itens de 36 a 40. 

 

36 As redes ad hoc pertencem à categoria das redes  

locais (LANs); por serem as redes mais simples, elas não 

permitem a transferência de arquivos entre os 

computadores conectados a elas. 

37 Caso algum cabo conectado ao hub apresente alguma 

falha, toda a rede deixará de funcionar. 

38 No navegador Google Chrome, ao clicar o botão , 

localizado no canto superior direito da tela, o usuário 

poderá compartilhar a página. 

39 No Google Chrome, por meio da opção 

, exibida ao se clicar o botão , o 

usuário poderá mostrar sua tela ou uma guia do Chrome 

em uma televisão. 

40 A senha do e-mail do usuário não é armazenada no 

Outlook 2016, apenas no servidor de e-mail do usuário; 

logo, caso ele deseje alterar sua senha, basta que entre 

em contato com o provedor para realizar a alteração. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Relativamente aos deveres do servidor público, julgue os 
itens de 41 a 43. 
 
41 O agente público poderá retardar prestação de contas 

quando lhe for conveniente. 
42 O servidor público deve ter consciência de que seu 

trabalho é regido por princípios éticos que se 
materializam na adequada prestação dos serviços 
públicos. 

43 Os servidores públicos devem cumprir as ordens de seus 
superiores hierárquicos indistintamente, ainda que elas 
sejam contrárias aos interesses da administração 
pública. 

 ____________________________________________________  
Conforme a Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens de 44 a 46. 
 
44 Em caso de revelia, a presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor aplica-se à ação de improbidade 
administrativa. 

45 O herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se 
enriquecer ilicitamente estará sujeito apenas à 
obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança 
ou do patrimônio transferido. 

46 Apenas agentes públicos com vínculo funcional com a 
Administração Pública estão sujeitos às disposições da 
Lei de Improbidade Administrativa. 

 ____________________________________________________  
À luz da Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens de 47 a 49. 
 
47 A lei que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal aplica-se apenas aos 
órgãos do Poder Executivo. 

48 O princípio da segurança jurídica deve ser observado nos 
processos administrativos apenas quando coincidir com 
os interesses da Administração Pública. 

49 As associações legalmente constituídas quanto a direitos 
ou interesses difusos são legitimadas como interessadas 
no processo administrativo. 

 ____________________________________________________  
De acordo com a Lei n.o 12.527/2011 e com o Decreto 
n.o 7.724/2012, julgue os itens de 50 a 53. 
 

50 Os órgãos e as entidades do poder público devem 
viabilizar uma alternativa de encaminhamento de 
pedidos de acesso à informação, por meio de seus sítios 
oficiais na Internet. 

51 O acesso à informação classificada como sigilosa cria, 
para aquele que a obteve, a obrigação de resguardar o 
sigilo. 

52 O Estado está dispensado de controlar o acesso e a 
divulgação de informações sigilosas produzidas por seus 
órgãos e entidades. 

53 É dever dos órgãos e das entidades promover, 
independentemente de requerimento, a divulgação, em 
seus sítios na Internet, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, 
salvo aquelas relacionadas à remuneração e ao subsídio 
recebidos por ocupante de cargo ou emprego público. 

 ____________________________________________________  
Tendo em vista o disposto no Decreto n.o 9.830/2019, julgue 
os itens 54 e 55. 
 
54 A edição de atos normativos por autoridade 

administrativa poderá ser precedida de consulta pública 
para a manifestação de interessados, preferencialmente 
por meio eletrônico. 

55 A autoridade que representa um órgão central de 
sistema poderá editar orientações normativas ou 
enunciados que vincularão os órgãos setoriais e 
seccionais. 

 ____________________________________________________  
São muitas as situações extremas a que migrantes, 

refugiados e solicitantes de asilo são submetidos quando 
tomam a difícil decisão de deixar toda a sua vida para trás em 
busca de segurança e condições de vida mais dignas. 
Hoje, cerca de 84 milhões de pessoas no mundo foram 
forçadas a deixar suas casas, estima a Organização das 
Nações Unidas (ONU). 
 

Revista Informação. Médicos Sem Fronteiras, n.o 50, p. 3, maio de 2022. 
 
Considerando o tema abordado no texto acima e aspectos 
diversos do mundo atual, julgue os itens de 56 a 65. 
 
56 Guerras e conflitos diversos são algumas das principais 

causas que forçam as pessoas a abandonar seus países. 
57 Perseguições políticas, étnicas e religiosas são fatores 

que explicam o alto número de migrantes pelo mundo 
afora. 

58 A atual globalização econômica aumentou 
consideravelmente a capacidade de produção no mundo 
e, na prática, eliminou as desigualdades entre os povos 
e as desigualdades no interior dos países. 

59 Episódios climáticos extremos, como enchentes 
violentas e períodos prolongados de seca, inscrevem-se 
como determinantes para as atuais correntes 
migratórias. 

60 A eliminação da fome em países africanos justifica o 
pequeno número de migrantes saídos da África. 

61 Os países europeus, em regra, acolhem bem os 
migrantes vindos das mais diversas regiões do mundo, 
independentemente de sua origem. 

62 As fronteiras dos Estados Unidos da América estão 
permanentemente abertas para os migrantes. 

63 O Acnur é a agência da ONU voltada ao atendimento de 
refugiados pelo mundo afora. 

64 Entre outros efeitos dramáticos, a invasão da Ucrânia 
pela Rússia gerou imensos contingentes de ucranianos 
deixando seu país. 

65 Em busca de sobrevivência, as pessoas forçadas a deixar 
suas casas e seus países não encontram maiores 
dificuldades em seu trajeto migratório. 

 ____________________________________________________  
No que se refere ao atual cenário mundial, julgue os itens  
de 66 a 70. 
 
66 O aquecimento global aponta para a urgência do 

enfrentamento dos problemas ambientais. 
67 Petróleo e carvão são fontes de energia que tendem a 

ser cada vez mais usadas em todo o planeta. 
68 O desmatamento desenfreado é fator muito importante 

para as variações climáticas. 
69 No século XXI, os conflitos armados praticamente não 

existem mais. 
70 Há temor quanto à escassez de água; em termos de 

impacto ambiental, o volume economizado da água 
retirada da natureza ajudaria a manter cheios os rios e 
reservatórios. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Acerca da gestão de processos, julgue os itens de 71 a 80. 
 
71 A organização por processo permite o desempenho e a 

visualização das atividades de um processo de forma 
sequencial e em etapas, e um dos benefícios da gestão 
de processos é o acompanhamento de desempenho 
durante o processo, e não apenas na apuração global 
dos resultados. 

72 A gestão de processos consiste em uma busca incessante 
de melhorias, que requer motivação, criatividade e 
trabalho, e de mudanças culturais para conhecer, 
identificar e garantir a melhoria dos processos. 

73 O processo consiste na agregação de atividades e 
comportamentos executados apenas por humanos para 
alcançar um ou mais resultados. 

74 O BPM CBOK classifica os processos de negócios em três 
tipos: processo principal; processo de suporte; e 
processo de gerenciamento. 

75 A cadeia de valor de Porter está focada em processos de 
manufatura, com uma visão “de dentro para fora” da 
organização. 

76 A noção de trabalho ponta a ponta multifatorial é chave, 
pois envolve todo o trabalho, cruzando limites 
funcionais necessários para se entregar valor para os 
clientes. 

77 Os processos primários são frequentemente 
referenciados como processos essenciais ou finalísticos, 
pois representam as atividades essenciais que uma 
organização executa para cumprir sua missão. 

78 A principal diferença entre os processos secundários e os 
de suporte é que os processos de suporte entregam 
valor para outros processos, e não diretamente para os 
clientes. 

79 Em uma organização, os setores de compras e 
contabilidade executam processos primários para o 
funcionamento da entidade. 

80 Em um modelo de serviços orientado ao cliente, com 
visão “de fora para dentro”, processos primários são: 
engajar clientes; fazer negócio; satisfazer expectativas 
de clientes; e prestar serviços a clientes. 

 ____________________________________________________  
Quanto à gestão de qualidade, julgue os itens de 81 a 85. 
 
81 A gestão de qualidade é um processo que envolve um 

elevado grau de descentralização de processo. 
82 A qualidade da empresa consiste na rigorosa definição 

das características relevantes do produto, 
estabelecendo os atributos e as variáveis que deve 
conter. 

83 Os custos de manutenção são os investimentos vitais 
requeridos para que não ocorram falhas nos processos 
de negócios. 

84 A qualidade pós-venda é a estratégia para a 
continuidade de crescimento e de consolidação das 
organizações no que diz respeito à sua imagem. 

85 A qualidade dos funcionários é a competência que uma 
organização apresenta para conceber e desenvolver 
produtos e processos, de forma a alcançar a satisfação 
do cliente, com custos e prazos compatíveis. 

 ____________________________________________________  
Segundo o Código de Ética Médica, julgue os itens de 86 a 95. 
 
86 A medicina pode ser exercida como comércio. 
87 O médico comunicará às autoridades competentes 

quaisquer formas de deterioração do ecossistema 
prejudiciais à saúde e à vida. 

88 O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser 
humano, em benefício da qual ele deverá agir com o 
máximo de zelo e o melhor de sua capacidade 
profissional. 

89 O médico sempre será responsabilizado, em caráter 
pessoal e presumido, por seus atos profissionais. 

90 Em quaisquer hipóteses, é vedado ao médico suspender 
suas atividades coletivamente quando a instituição para 
a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para 
o exercício profissional. 

91 É facultado ao médico assumir responsabilidade por ato 
que não praticou ou do qual não participou. 

92 O médico poderá participar indiretamente da execução 
de pena de morte. 

93 É vedado ao médico revelar fato de que tenha 
conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, 
salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, 
por escrito, do paciente. 

94 Cabe ao médico assistente ou a seu substituto elaborar 
e entregar o sumário de alta ao paciente ou, na sua 
impossibilidade, ao seu representante legal. 

95 A divulgação de informação sobre assunto médico de 
forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo 
inverídico é permitida ao médico, desde que relacionada 
com a sua área de atuação. 

 ____________________________________________________  
Com relação ao Código de Processo Ético-Profissional (CPEP), 
julgue os itens de 96 a 105. 
 
96 A sindicância e o processo ético-profissional (PEP) nos 

Conselhos Regionais de Medicina e no Conselho Federal 
de Medicina serão regidos pelo CPEP e tramitarão 
publicamente. 
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97 A responsabilidade ético-profissional é independente da 
criminal. 

98 Em nenhuma hipótese, a sentença penal absolutória 
influirá na apuração da infração ética. 

99 A sindicância será instaurada exclusivamente de ofício 
pelos Conselhos Regionais de Medicina. 

100 A sindicância tramitará no Conselho Regional de 
Medicina do local da ocorrência do fato pelo prazo 
improrrogável de até 120 dias. 

101 Na decisão que determinar a interdição cautelar do 
médico, o Conselho Regional de Medicina indicará, de 
modo claro e preciso, as razões de seu convencimento. 

102 Comprovado o falecimento do denunciante, mediante a 
juntada da certidão de óbito nos autos, o PEP será 
arquivado definitivamente, mediante despacho do 
corregedor. 

103 É proibida a utilização de prova emprestada para 
instrução do PEP, mesmo que submetida ao 
contraditório. 

104 É vedada a criação de fato superveniente a fim de 
caracterizar impedimento de conselheiro sindicante, 
instrutor, relator ou revisor. 

105 Nenhuma das partes poderá arguir nulidade processual 
a que haja dado causa. 

 ____________________________________________________  
Quanto à Resolução CFM n.o 1.980/2011 e à Resolução 
CFM n.o 2.147/2016, julgue os itens 106 e 107. 
 
106 O diretor técnico responde eticamente por todas as 

informações prestadas perante os Conselhos Regionais 
de Medicina e o Conselho Federal de Medicina. 

107 O diretor clínico é o responsável pela assistência médica, 
pela coordenação e pela supervisão dos serviços 
médicos na instituição, sendo escolhido livremente pelo 
diretor técnico entre os médicos que manifestarem 
interesse em ocupar a vaga. 

 ____________________________________________________  
Considerando as disposições da Lei Federal n.o 3.268/1957, 
julgue itens de 108 a 111. 
 
108 Para a candidatura à vaga de conselheiro federal, é 

necessário que o médico seja conselheiro do Conselho 
Regional de Medicina em que está inscrito. 

109 Denúncias contra membros dos Conselhos Regionais de 
Medicina apenas serão recebidas quando devidamente 
assinadas e acompanhadas da indicação de elementos 
comprobatórios do alegado. 

110 O mandato dos membros do Conselho Federal de 
Medicina será meramente honorífico e durará dois anos. 

111 O Conselho Federal de Medicina baixará instruções no 
sentido de promover a coincidência dos mandatos dos 
membros dos Conselhos Regionais de Medicina já 
instalados e dos que vierem a ser organizados. 

Com base no Decreto Federal n.o 44.045/1958, julgue os itens 
de 112 a 115. 
 
112 Quando houver mudança de sede de trabalho para 

região de competência de outro Conselho Regional de 
Medicina, o profissional deverá quitar integralmente a 
anuidade no Conselho Regional de Medicina de origem. 

113 A obrigatoriedade da inscrição perante o Conselho 
Regional de Medicina não abrange os profissionais 
militantes no exercício de cargos ou funções públicas. 

114 A eleição para o Conselho Federal de Medicina será 
realizada entre sessenta e trinta dias antes do término 
do mandato em curso, e a data escolhida deverá ser 
comunicada aos Conselhos Regionais com antecedência 
mínima de trinta dias. 

115 Os processos relativos às infrações dos princípios da 
ética profissional não se submetem ao contraditório e à 
ampla defesa. 

 ____________________________________________________  
No que se refere ao Regimento Interno do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de Santa Catarina (CRM-SC), julgue os 
itens de 116 a 120. 
 
116 O corpo de conselheiros do CRM-SC compõe-se de 21 

membros efetivos e 21 suplentes, os quais serão eleitos, 
pelos médicos regularmente inscritos, em eleição direta 
e secreta, por maioria absoluta de votos. 

117 Constituem a Assembleia Geral do CRM-SC os médicos 
inscritos que se achem em pleno gozo de seus direitos e 
tenham, no estado, a inscrição primária e a sede 
principal de sua atividade profissional. 

118 O conselheiro que não puder comparecer à sessão ou à 
reunião para a qual tenha sido convocado deverá 
comunicar a ausência a quem o convocou, com 
antecedência, justificando os motivos. 

119 O conselheiro suplente assumirá o exercício do cargo 
apenas no caso de vacância a fim de concluir o mandato, 
ad referendum do pleno. 

120 Os pedidos de licença dos conselheiros deverão ser 
encaminhados, devidamente fundamentados, à 
presidência, por escrito, e deferidos pelo pleno, para um 
período de até noventa dias, que poderá ser renovado, 
em caráter especial. 




