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INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022

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 20.
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Acordou com uma dorzinha esquisita. Não latejava.
E também não era pontada. Era dor nova. Com as velhas, se
entendia bem. Companheiras cordiais, têm hora marcada.
Nada de surpresa. Amiga, uma dor conhecida é como um
lembrete. Olhe, você está vivo. Hipocondríaco? Nada disso.
Apenas se cuida. O Fulano, sim. Se lesse uma bula, pegava
na hora todos os sintomas. Até anúncio lhe dava cólica.
Esse de fato vivia inventando novidade. A partir de
certa altura, todo dia, uma dor nova, dizia. Se você
amanhece sem uma dor novinha em folha, desconfie.
Chame o socorro enquanto se mexe. Cultivava especialista
de todas as áreas, sempre a par das conquistas da ciência.
Lia, indagava. Pioneiro na divulgação dos efeitos milagrosos
da vitamina C. Escreveu ao dr. Linus Pauling. Queria uma
entrevista. Comunicar o seu caso, espontânea cobaia.
Se o tivesse encontrado, teria descrito sua
experiência. Uma polidipsia de fundo emocional. Bebia água
sem parar. Que nem um animal. Que nem um cavalo de
polo. O cavalo bebe 70 litros de água por dia. Guardada a
proporção com o peso, não andava longe. Compulsão
horrível. Chegou um ponto em que não podia sair de casa.
Primeiro, garantir a boa qualidade da água. Depois, assim
como bebia, vertia. Um verter sem conta, constrangedor.
Pois lendo o dr. Pauling é que ficou bom. Se o paciente não
ajuda, o médico tateia no escuro. Quem sabe de si é o
doente. É ele quem dói. Quem se cura também é ele. O
Fulano dosava a pesquisa de ponta com a medicina popular.
Olho vivo no último prêmio Nobel e na velha mezinha
caseira. O chazinho da vovó e aquela bateria de frascos
americanos. Um deslumbre. Terapias? Todas. Das flores de
Bach à aromática, passando pela cromoterapia do dr.
Stobbler.
O Fulano? Pois é. Um belo dia, belo mesmo,
acordou um atleta. Nenhuma dor. No almoço, caiu
fulminado. Raio no céu azul. 49 anos de idade. Mal
começava a conhecer o próprio organismo, coitado. Estava
escrito. Talvez no código genético. E depois, aquela
obsessão por doença. Quem procura acha. Você marca,
paga a hora e quer sair na mesma? Tem de achar. Eis aí.
Divagando em torno da hipocondria do Fulano, acabou
esquecendo a tal dorzinha esquisita. Passou. Voou como um
passarinho.
Otto Lara Resende. Calma, isso passa. In: Folha de S. Paulo,
São Paulo, 1992. Internet: <cronicabrasileira.org.br>.

____________________________________________________
Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos
do texto apresentado, julgue os itens de 1 a 5.
1
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Os hábitos adotados pelo Fulano são recomendados
pelo narrador do texto, uma vez que demonstram
preocupação com a saúde.

Infere-se do texto que o Fulano acompanhava
atentamente
o
desenvolvimento
científico,
especialmente no âmbito da medicina.
3 Depreende-se do terceiro parágrafo que o Fulano ingeria
exatamente 70 litros de água por dia.
4 No quarto parágrafo, é estabelecido um contraste entre
tratamentos caseiros e o avanço no campo da ciência,
sendo sugerido que o Fulano se utilizava tanto da
pesquisa de ponta quanto da medicina popular para
cuidar de sua saúde.
5 No último parágrafo, o narrador compara a morte do
Fulano ao surgimento de um raio no céu azul, o que
sugere que seu falecimento foi inesperado.
____________________________________________________
Em relação aos aspectos gramaticais e aos sentidos do texto
apresentado, julgue os itens de 6 a 20.
6
7
8

9
10
11

12

13

14

A palavra “indagava” (linha 13) está empregada no texto
com o mesmo sentido de perguntava.
A forma pronominal “o” (linha 16) se refere ao dr. Linus
Pauling, mencionado no segundo parágrafo.
Tanto o sufixo –inha, em “dorzinha” (linha 1), quanto a
expressão “Companheiras cordiais” (linha 3) expressam
o sentimento de afetividade com relação a certos tipos
de dor.
O termo “Esse” (linha 8) faz referência ao Fulano
mencionado no primeiro parágrafo.
Infere-se do texto que a palavra dores está elíptica após
o termo “velhas” (linha 2).
Fazendo-se os devidos ajustes nas letras maiúsculas e
minúsculas, o ponto final empregado logo após
“lembrete” (linha 5) poderia ser substituído pelo sinal de
dois-pontos, sem prejuízo da coerência do texto.
A palavra “Hipocondríaco” (linha 5) concorda, em
gênero e número, com “O Fulano” (linha 6), o que indica
que esse indivíduo se preocupava excessivamente com a
sua saúde.
Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do
trecho “Até anúncio lhe dava cólica” (linha 7) caso a
forma
pronominal
“lhe”
fosse
substituída
por o — escrevendo-se Até anúncio o dava cólica.
Na linha 15, a expressão “espontânea cobaia” funciona
sintaticamente como objeto indireto de “Comunicar”,
estando elíptica a preposição a logo antes de
“espontânea”.
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15 A supressão da expressão “é que”, no trecho “Pois lendo
o dr. Pauling é que ficou bom” (linha 24), manteria a
coerência do texto.
16 Os sentidos do texto seriam mantidos caso o período “Se
você amanhece sem uma dor novinha em folha,
desconfie.” (linhas 9 e 10) fosse assim reescrito: Se você
amanhecesse sem uma dor novinha em folha,
desconfiaria.
17 Na linha 34, a expressão “um atleta” exerce a função
sintática de complemento direto, por isso seriam

22 Um dos serviços oferecidos por um Datacenter é o
gerenciamento com o objetivo de obter uma previsão de
falhas dos sistemas e dos equipamentos dos usuários.
23 No Excel 2013, as funções =DIA() e =HOJE() são
equivalentes, pois retornam o mesmo conteúdo: a data
atual do sistema. Assim, se um usuário inserir, na célula
A1, a fórmula =DIA()

e inserir, na célula A2, a

fórmula =HOJE(), será exibido o mesmo conteúdo em
ambas as células.
24 O menu Iniciar

do Windows 10 é protegido contra

mantidos os sentidos originais do texto caso o trecho

alteração, não sendo permitido ao usuário adicionar

“acordou um atleta” fosse reescrito da seguinte forma:

itens a esse menu ou remover itens dele.

um atleta foi acordado.

25 O Windows 10 somente permite a instalação de

18 Na linha 36, o sujeito da forma verbal “começava” e o
sujeito da forma verbal “Estava” têm o mesmo
referente.

programas a partir da loja do Microsoft, denominada
Windows Store.
____________________________________________________

19 Seria mantida a correção gramatical do período “Quem
procura acha.” (linha 38) caso fosse inserida uma vírgula
após o vocábulo “Quem”.
20 No trecho “Das flores de Bach à aromática, passando
pela cromoterapia do dr. Stobbler” (linhas de 30 a 32), o
emprego do acento indicativo de crase deve-se à
regência de “passando”.
____________________________________________________
Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a

No que diz respeito aos conceitos de redes de computadores,
aos conceitos de organização e de gerenciamento de
programas e aos procedimentos de segurança da informação,
julgue os itens de 26 a 30.
26 Computadores que fazem parte de uma rede local e são
dedicados aos usuários dessa rede denominam-se
estações de trabalho.

menos que seja explicitamente informado o contrário,

27 O componente da rede de computadores denominado

considere que: todos os programas mencionados estejam em

sistema operacional de rede é responsável por garantir

configuração-padrão, em português; o mouse esteja

que o servidor de rede se mantenha estável,

configurado para pessoas destras; expressões como clicar,

respondendo aos pedidos dos usuários de forma rápida

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

e segura.

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação

28 No Windows 10, o Cortana é um aplicativo que tem

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

como única função localizar arquivos armazenados em

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.

diferentes partições ou em diferentes pastas desse
sistema operacional.
29 Mesmo que use o computador de um terceiro para
navegar na Internet, o usuário deve permitir que suas

Quanto aos conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ao Microsoft Excel 2013 e ao sistema operacional
Windows 10, julgue os itens de 21 a 25.

senhas sejam memorizadas pelo navegador web, uma
vez que esses programas possuem mecanismos
totalmente seguros para garantir a segurança das
informações.

21 Um microcomputador capaz de manipular imagens, sons

30 Um dos procedimentos que o usuário pode realizar para

e textos simultaneamente é um exemplo de sistema

proteger seu computador é desabilitar a autoexecução

multimídia.

de mídias removíveis e de arquivos anexados.
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Considerando que a probabilidade de determinado jogador

39 Se a proposição “Se ( = ݔ0 ou  = ݔ1) e ( = ݕ0 ou  = ݕ1),

acertar um pênalti seja de 24 em 25, julgue os itens

então  ≤ ݉ ∀ ݉ ≠ ݖ5” é verdadeira, então a proposição

de 31 a 33.

de Fernando é falsa.
40 Se a proposição “ = ݔ0” é representada por , a

31 A probabilidade de esse jogador não acertar um pênalti

proposição “ = ݔ1” é representada por ݍ, a proposição
“ = ݕ0” é representada por ݎ, a proposição “ = ݕ1” é

é de 4%.
32 Se esse jogador acertar 24 pênaltis seguidos, então ele

representada por  ݏe a proposição “ = ݖ5” é
representada por ݐ, então a proposição de Fernando

não acertará o próximo pênalti.
33 A probabilidade de esse jogador acertar dois pênaltis

pode

ser

escrita

em

linguagem

lógica

como

ሺݍ ˄ ሻ ˅ ሺݏ ˄ ݎሻ → ݐ.

consecutivos é inferior a 92%.
____________________________________________________
Chama-se sequência de Padovan a sequência de números
inteiros definida da seguinte forma.
ܲ(0) = ܲ(1) = ܲ(2) = 1
൜
ܲ(݊) = ܲ(݊ − 2) + ܲ(݊ − 3),⩝ ݊ ∈ ℕ, ݊ ≥ 3

Com base na definição acima, julgue os itens de 34 a 36.

34 ܲ(7) = 4.
35 ܲ(14) é um número primo.
36 ܲ(5) = ඥܲ(9).
____________________________________________________
Fernando, administrador de uma grande empresa,
decidiu desenvolver um programa computacional para
organizar automaticamente os dados de seus clientes.
No meio do código, Fernando escreveu a seguinte proposição:
“Se ( = ݔ0 ou  = ݔ1) e ( = ݕ0 ou  = ݕ1), então  = ݖ5”.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens
de 37 a 40, referentes a estruturas lógicas e à lógica da
argumentação.

37 A proposição de Fernando é equivalente à proposição
“Se ( = ݔ0 e  = ݕ0) ou ( = ݔ0 e  = ݕ1) ou ( = ݔ1 e  = ݕ0)
ou ( = ݔ1 e  = ݕ1), então = ݖ

10
”.
2

38 Se a proposição de Fernando é verdadeira e  = ݖ5,
então “( = ݔ0 ou  = ݔ1)” e “( = ݕ0 ou  = ݕ1)” são,
necessariamente, proposições verdadeiras.
CRM-PI
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
À luz das disposições da Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens de
41 a 45.

47 A intimação do interessado será, necessariamente,
realizada pessoalmente, no endereço por ele indicado
na abertura do processo administrativo.

41 Na ação de improbidade administrativa, será nula a
decisão de mérito parcial que condenar o requerido sem
a produção das provas por ele tempestivamente

48 São inadmissíveis, no processo administrativo, as provas
obtidas por meios ilícitos.
____________________________________________________
Conforme as disposições da Lei n.o 12.527/2011 e do

especificadas.
42 Se o acusado não apresentar defesa, os fatos alegados

Decreto n.o 7.724/2012, julgue os itens de 49 a 52.

pelo autor serão presumidos verdadeiros.
43 Na hipótese de instauração de processo administrativo

49 Informado do extravio da informação solicitada, o

para apurar eventuais condutas de agentes públicos

interessado poderá requerer à autoridade competente a

passíveis de caracterização de ato de improbidade

imediata abertura de sindicância para apurar o

administrativa, o Ministério Público ou o Tribunal ou o

desaparecimento da respectiva documentação.

Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar
representante para acompanhar o processo.

50 Diante da necessidade de proteger as informações
custodiadas, a entidade não poderá oferecer meios para

44 No curso da ação de improbidade administrativa, o
agente público não poderá ser afastado cautelarmente
do cargo, ainda que essa medida vise evitar a iminente
prática de novos ilícitos.

que o próprio requerente possa pesquisar a informação
de que necessitar.
51 A classificação das informações sigilosas será reavaliada,
privativamente, pela autoridade classificadora, que

45 Poderá caracterizar ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário a doação de bens pertencentes

decidirá a respeito da desclassificação ou da redução do
prazo de sigilo.

ao patrimônio das entidades públicas à pessoa jurídica

52 As informações relativas a repasses ou transferências de

de direito privado, ainda que de fins educativos ou

recursos financeiros deverão ser objeto de divulgação,

assistências.

independentemente de requerimento.

____________________________________________________

____________________________________________________

Segundo o disposto na Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens de

Considerando o que dispõe o Decreto n.o 9.830/2019, julgue

46 a 48.

os itens de 53 a 55.

46 O administrado tem o direito de ter ciência da

53 No exercício do poder hierárquico, o agente público não

tramitação dos processos administrativos em que tenha

será responsabilizado por eventual omissão no dever de

a condição de interessado e de conhecer as decisões

vigilância sobre os seus subordinados, ainda que sua

nele proferidas.

conduta caracterize erro grosseiro.

CRM-PI
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54 As sanções aplicadas ao agente público serão
consideradas na dosimetria das demais sanções da
mesma natureza e relativas ao mesmo fato.
55 A autoridade que representa órgão central de sistema
poderá editar orientações normativas ou enunciados
que vincularão os órgãos setoriais e seccionais.

63 A visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos a
Taiwan foi bem recebida pelo presidente chinês, o qual
anunciou que pretende estreitar as relações comerciais
com o governo norte-americano.
64 A guerra na Ucrânia se estende há meses e os

____________________________________________________

bombardeios atingem todo o território ucraniano, o que

Com relação aos últimos acontecimentos no Sri Lanka, julgue

se deve ao fato de a Rússia não ter nenhum aliado na

os itens de 56 a 61.

Europa.
65 Durante o evento de aniversário da Guerra da

56 A exigência de mudança de governo no Sri Lanka levou
manifestantes a invadirem o palácio presidencial e a
queimarem a residência do primeiro-ministro do país.
57 A renúncia do presidente e do primeiro-ministro do Sri

Coreia (1950-1953), o presidente da Coreia do Norte
anunciou que seu país está pronto para mobilizar seu
arsenal de guerra nuclear.

Lanka ocorreu após uma série de protestos da população

____________________________________________________

nas ruas do país, motivados por uma grave crise

Acerca do processo eleitoral no Brasil, julgue os itens

financeira.

de 66 a 70.

58 O vácuo de poder no Sri Lanka durou uma semana, tendo
sido preenchido após a indicação de um novo premiê,
com uma ideologia política diferente da ideologia de seu

eleições deste ano, uma proposta de emenda à

antecessor, e a substituição do parlamento.
59 A escassez social no Sri Lanka foi causada pela pandemia

constituição (PEC) que amplia benefícios sociais.

de covid-19 e pela consequente política de lockdown em

67 A coalizão no Brasil torna complexo o entendimento das

todo o território nacional, o que deixou as contas do país

alianças políticas, havendo candidato a governo estadual

em déficit.

que recebe apoio de partidos que, na escala federal, são

60 A revolta do povo com relação à precariedade social do
Sri Lanka provocou um apelo do Papa Francisco para que
o clamor dos pobres não fosse ignorado.
61 A crise social no Sri Lanka deve-se a elementos como a
escassez de alimentos e medicamentos, além de uma
inflação recorde no país.

de oposição.
68 As eleições brasileiras de 2022 têm-se mostrado
estáveis, devido à harmonia entre os poderes e o alívio
da tensão entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo.
69 Atualmente, os dois maiores colégios eleitorais do Brasil

____________________________________________________
Julgue os itens de 62 a 65, referentes ao contexto atual das
relações internacionais.

têm governadores aliados, que serviram de cabos
eleitorais do governo federal nas eleições anteriores.
70 As

62 Há evidências de que o mercado de frutos do mar e vida

CRM-PI

66 O Congresso Nacional brasileiro promulgou, antes das

eleições

brasileiras

diferem

das

eleições

norte-americanas quanto ao número de partidos:

selvagem de Huanan, na cidade chinesa de Wuhan,

enquanto no Brasil há muitos partidos, a disputa nos

tenha sido o epicentro do surto de covid-19.

Estados Unidos ocorre entre dois partidos principais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Relativamente à Administração Pública, julgue os itens
de 71 a 74.
71 A Administração Pública, em sentido material,
corresponde à atividade administrativa desempenhada
pelos órgãos e pelas entidades e destinada à consecução
do interesse público.
72 A Administração Pública, quando atua sob o regime de
direito privado, põe-se em posição de igualdade em
relação aos particulares, não se sujeitando, de forma
absoluta, às normas que se impõem às entidades regidas
pelo direito público.
73 Segundo o princípio da legalidade, o administrador
público goza de liberdade para gerir a coisa pública,
podendo atuar independentemente de previsão legal.
74 A vedação à promoção pessoal de autoridades e dos
servidores públicos, nas publicações das entidades
estatais, são corolários dos princípios da Administração
Pública, em especial do princípio da impessoalidade.
____________________________________________________
A respeito da organização administrativa da União, julgue os
itens de 75 a 78.
75 As fundações públicas de direito público são
consideradas autarquias fundacionais.
76 As autarquias desempenham atividades típicas da
Administração Pública, gozando de autonomia
financeira e administrativa para gerir suas atividades, e
têm capacidade política.
77 As agências executivas são entes desprovidos de
personalidade jurídica e integram a administração
pública direta.
78 As entidades classificadas como organizações sociais
cuja finalidade principal esteja relacionada com
atividades sociais não privativas do Estado, após
celebrarem contrato de gestão com o poder público,
integrarão a administração pública indireta.
____________________________________________________
Acerca dos agentes públicos, julgue os itens 79 e 80.
79 Os agentes públicos, independentemente de sua
classificação, serão remunerados pelos cofres públicos,
sendo vedado o desempenho de atividades sem a devida
contraprestação pecuniária.
80 Os servidores contratados pelo regime especial de
direito administrativo serão contratados por prazo
determinado, a fim de atender a uma necessidade
temporária de excepcional interesse público.
____________________________________________________
Quanto aos poderes administrativos, em especial o poder
regulamentar e o poder de polícia, julgue os itens 81 e 82.
81 A prerrogativa do presidente da República de extinguir
cargos e funções públicas, quando vagos, decorre do
poder regulamentar e tem como fundamento o texto
constitucional.
82 O poder de polícia ostenta o atributo da
autoexecutoriedade, conferindo ao poder público a
prerrogativa de limitar as liberdades individuais, sem a
necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
CRM-PI

Julgue os itens de 83 a 85, referentes aos serviços públicos.
83 Considerando-se o interesse público, a interrupção do
serviço público motivada por inadimplemento do
usuário não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado
ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a
feriado.
84 A encampação constitui hipótese de extinção da
concessão de serviços públicos.
85 A tarifa do serviço público será definida pela
concessionária de serviços públicos e independe de
previsão contratual.
____________________________________________________
Considerando a responsabilidade civil do estado, julgue os
itens 86 e 87.
86 O Estado não poderá ser responsabilizado civilmente por
condutas omissivas.
87 A alegação de caso fortuito ou força maior constitui
hipótese de exclusão da responsabilidade civil do
Estado, na modalidade de risco integral.
____________________________________________________
À luz das disposições da Lei n.o 14.133/2021, julgue os itens
de 88 a 90.
88 As licitações serão realizadas, preferencialmente, sob a
forma eletrônica, admitida a utilização da forma
presencial, desde que motivada, e devendo a sessão
pública ser registrada em ata e gravada em áudio e
vídeo.
89 A fase preparatória do processo licitatório abrange a
análise dos riscos que possam comprometer o sucesso
da licitação e a boa execução contratual.
90 O processo licitatório tem por finalidade escolher a
proposta mais vantajosa para a Administração, razão
pela qual, nos casos que envolvam o fornecimento de
bens, não será admitida a indicação de marcas e
modelos.
____________________________________________________
Acerca das noções de administração de materiais, julgue os
itens de 91 a 100.
91 O objetivo da classificação de materiais é definir uma
catalogação, uma simplificação, uma especificação, uma
normalização, uma padronização e uma codificação de
todos os materiais componentes do estoque da
empresa.
92 A normalização é uma descrição minuciosa que
possibilita um melhor entendimento entre o consumidor
e o fornecedor quanto ao tipo de material a ser
requisitado.
93 A especificação ocupa-se da maneira como devem ser
utilizados os materiais, em suas diversas finalidades.
94 O setor de inspeção de recebimento desempenha as
funções de desembalagem dos bens recebidos e de
verificação das quantidades.
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95 O controle de estoque visa não somente à verificação da
obediência, mas também à verificação dos objetivos a
serem alcançados.
96 A gestão de estoque requer o estabelecimento de um
sistema de inventário fixo que possibilite, a qualquer
momento, a determinação do valor de cada item e o
total dos materiais do estoque.
97 O controle de estoque pode ser entendido como a
coordenação adequada e apropriada de todos os setores
envolvidos na compra, no recebimento, no teste, na
aprovação, na estocagem e no pagamento a
fornecedores.
98 No controle de estoque, é necessária a elaboração de
um sistema de controle de estoque, de maneira que os
fornecimentos se realizem sob requisição dos setores.
99 Na gestão de estoques, é dispensável o desenvolvimento
de um sistema de controle que demonstre o custo de
matérias em cada estágio.
100 A criação de um sistema interno de conferência é
essencial na gestão de estoques, de forma que todas as
operações envolvidas na compra e no consumo de
materiais sejam verificadas e aprovadas por pessoas
autorizadas e de nível adequado.
____________________________________________________
Quanto às noções de arquivologia, julgue os itens
de 101 a 105.
101 Para T. R. Schellenberg, os arquivos são documentos de
qualquer instituição pública ou privada que hajam sido
conservados no valor.
102 O protocolo é o órgão responsável pelo tratamento e
pela disseminação da informação, ou seja, fornece as
informações
seletivas
definidas
pelo
prévio
conhecimento do perfil de seu usuário.
103 Na automação do arquivo, o suporte é o próprio
computador, bem como os bancos de dados nos quais
são armazenados registros sobre determinado assunto.
104 A microfilmagem é a reprodução de diminutas imagens
fotográficas, criando economia de espaço e
racionalização da informação.
105 O método de alisamento consiste em colocar os
documentos em bandejas de aço inoxidável, expondo-os
à ação do ar e da umidade predeterminados.
____________________________________________________
Com base no Código de Ética Médica, aprovado pela
Resolução CFM n.o 2.217/2018, julgue os itens de 106 a 108.
106 Na hipótese de risco iminente de morte, o médico
poderá deixar de obter o consentimento do paciente ou
de seu representante legal para a realização de
procedimentos.
107 A remuneração do médico poderá ser condicionada ao
resultado do tratamento ou à cura do paciente.
108 Enquanto perdurar sua incapacidade, será suspenso o
registro de médico portador de doença incapacitante
para o exercício profissional, apurada pelo Conselho
Regional de Medicina em procedimento administrativo
com perícia médica.
CRM-PI

Conforme o Código de Processo Ético-Profissional, aprovado
pela Resolução CFM n.o 2.306/2022, julgue os itens
de 109 a 112.
109 A parte denunciada apresentará sua defesa,
necessariamente, por meio de advogado, sob pena de
nulidade absoluta dos atos processuais.
110 O Conselho Regional de Medicina deverá suspender o
curso do prazo processual entre 20 de dezembro e 20 de
janeiro.
111 Se houver instauração de processo ético-profissional
pelos Conselhos, não será cabível recurso da parte
denunciante quanto aos artigos capitulados.
112 A fim de garantir a ampla defesa dos acusados, as
sessões de julgamento serão realizadas exclusivamente
de forma presencial, situação em que os advogados
poderão sustentar suas teses e influir no deslinde do
processo.
____________________________________________________
À luz das disposições da Lei Federal n.o 3.268/1957, julgue os
itens de 113 a 115.
113 Nos Conselhos cujo quadro abranger menos de vinte
médicos inscritos, os cargos de vice-presidente e de
primeiro-secretário ou segundo-secretário poderão ser
suprimidos.
114 A pena de advertência será aplicada publicamente,
mediante divulgação na imprensa oficial.
115 O plenário do Conselho, mediante voto da maioria
absoluta dos seus integrantes, concederá autorização
para alienação de imóveis do patrimônio do respectivo
Conselho.
____________________________________________________
À luz do que dispõe o Decreto Federal n.o 44.045/1958, julgue
os itens de 116 a 118.
116 As normas processuais para o recebimento de denúncia,
a sua tramitação e a aplicação de penalidade seguirão as
regras constantes das resoluções do Conselho Federal
de Medicina, observados os princípios da ampla defesa
e do contraditório.
117 A execução das penas aplicadas em grau de recurso
competirá, originariamente, ao Conselho Federal de
Medicina.
118 No caso de cassação do exercício profissional, haverá
apreensão da carteira profissional do médico infrator e
expedição das comunicações endereçadas às
autoridades interessadas no assunto.
____________________________________________________
De acordo com o Regimento Interno do CRM-PI, julgue os
itens 119 e 120.
119 Os membros da diretoria e das comissões permanentes
e especiais serão eleitos pelos médicos inscritos em
assembleia geral especialmente convocada para tal
finalidade.
120 Os conselheiros poderão participar de mais de uma
comissão permanente, desde que autorizados pelo
plenário do CRM-PI.
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