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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. 
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Texto para os itens de 1 a 20. 

Para o poeta Robert Frost, a vida era um caminho
que passa por encruzilhadas inevitáveis; para Fernando
Pessoa, uma sombra que passa sobre um rio. Shakespeare
via o mundo como um palco e Scott Fitzgerald percebia os
seres humanos como barcos contra a corrente. As 
metáforas nos rodeiam, mas não só quando seguramos um
livro nas mãos. Em nosso uso cotidiano da língua, elas são
tão presentes que nem percebemos. “Teto de vidro impede
a carreira das mulheres”, “bolha do aluguel”, “cortar o mal
pela raiz”… Considerada a forma por antonomásia da
linguagem figurada, a metáfora, às vezes, é tida como um
mero embelezamento do discurso, um alarde intelectual ou
um desvio lúdico do conhecimento lógico. 

Desde 1980, com a publicação do livro Metáforas

da Vida Cotidiana, essa figura retórica recuperou seu
protagonismo. Seus autores, George Lakoff e Mark Johnson,
mostraram que as alegorias desenham o mapa conceitual a
partir do qual observamos, pensamos e agimos. Com
frequência, são nossa bússola invisível, que orienta tanto os 
gestos instintivos que fazemos como as decisões mais
importantes que tomamos. É muito provável que aqueles
que concebem a vida como uma cruz e os que a entendem
como uma viagem não reajam da mesma forma ante um 
mesmo dilema. As metáforas são ferramentas eficazes e de
múltiplas utilidades. Ao partir de elementos já conhecidos,
elas nos ajudam a examinar realidades, conceitos e teorias
novas de uma maneira prática. Também servem para
abordar experiências traumáticas nas quais a linguagem
literal se revela impotente. São vigorosos atalhos que a 
mente usa para assimilar situações complexas em que a
literalidade acaba sendo limitada e confusa. É mais fácil,
para nós, entender que a depressão é um buraco negro e
que o DNA é o manual de instruções de cada ser vivo. 

No campo da medicina, tem havido mudanças de
paradigma com respeito ao impacto emocional das
metáforas. Em um seminário organizado pela Universidade
de Navarra, na Espanha, a linguista Elena Semino dissertou
sobre os efeitos nocivos de abordar o câncer como se fosse
uma guerra, e as sensações negativas que o paciente
experimenta quando acredita estar “perdendo a batalha”.
Mesmo que isso possa ser estimulante para outros. O erro,
segundo a especialista, é generalizar certos campos 
semânticos, como o militar. Para corrigir essa questão, seu
grupo de pesquisa elabora o que chama de cardápio de
metáforas, para que médicos e pacientes enfrentem a
doença de uma forma mais construtiva. As boas metáforas
nos trazem outras perspectivas, fronteiras menos rígidas e
novas categorizações que substituem as já desgastadas. 

Marta Rebón. O que nossas metáforas dizem de nós. In: El País, 2018. 

Internet: <https://brasil.elpais.com> (com adaptações).

Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos 

do texto apresentado, julgue os itens de 1 a 8. 

1 Os dois primeiros períodos do texto apresentam 

exemplos de metáforas associadas a diferentes 

escritores. 

2 O texto objetiva discorrer sobre o uso de metáforas no 

cotidiano e a forma como elas afetam o comportamento 

e a percepção das pessoas. 

3 O texto considera como algo negativo o uso de 

metáforas bélicas no campo da medicina, como a noção 

de que um paciente com câncer pode estar perdendo 

uma batalha, apesar de defender o emprego desse tipo 

de metáfora como um mecanismo para facilitar a 

compreensão de duras realidades. 

4 Ao conferir às metáforas o papel de mero 

embelezamento do discurso, a autora do texto as 

considera como um recurso frívolo e decorativo quando 

não se prestam a auxiliar o ser humano em algum 

aspecto da vida prática. 

5 Depreende-se do texto que os pesquisadores que 

compõem a equipe da linguista Elena Semino, ao 

elaborarem um cardápio de metáforas para médicos e 

pacientes, objetivavam fornecer opções de metáforas 

mais construtivas e positivas para se lidar com as 

doenças na área médica. 

6 Quanto ao tipo textual, o texto é predominantemente 

argumentativo, na medida em que a autora busca 

convencer o leitor a respeito dos cuidados que se deve 

tomar ao utilizar metáforas em certos ambientes. 

7 De acordo com o texto, as pessoas que concebem a vida 

como uma cruz enfrentam os problemas com mais 

inteligência emocional e disposição que os indivíduos 

que concebem a vida como uma viagem, por estarem 

mais preparadas para lidar com os sofrimentos que 

enfrentarão no dia a dia. 

8 De acordo com o texto, metáforas como cortar o mal 

pela raiz são tão corriqueiras e presentes no cotidiano 

dos indivíduos que elas banalizam a língua. 

 ____________________________________________________ 

Quanto aos aspectos gramaticais e aos sentidos do texto 

apresentado, julgue os itens de 9 a 20. 

9 Toda a sequência “entender que a depressão é um 

buraco negro e que o DNA é o manual de instruções de 

cada ser vivo” (linhas 32 e 33) exerce a função de sujeito 

da forma verbal “É” (linha 31). 

10 A vírgula empregada após “medicina” (linha 34) poderia 

ser suprimida sem alteração da correção gramatical 

do texto e das relações sintáticas originalmente 

estabelecidas. 
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11 A expressão “essa figura retórica” (linha 15) funciona no 

texto como um recurso coesivo utilizado para se evitar a 

repetição da palavra metáfora. 

12 O vocábulo “como” (linha 20) está empregado com o 

mesmo sentido de conforme. 

13 Seriam mantidos os sentidos do texto e as relações 

sintáticas originalmente estabelecidas caso, no trecho 

“São vigorosos atalhos” (linha 29), fosse inserido o 

termo os logo antes de “atalhos”. 

14 Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a 

expressão “de uma maneira prática” (linha 27) poderia 

ser deslocada, entre vírgulas, para imediatamente após 

“examinar” (linha 26). 

15 A expressão “tem havido” (linha 34) poderia, sem 

prejuízo dos sentidos e da correção gramatical do texto, 

ser substituída por tem ocorrido. 

16 Seria mantida a coerência do texto caso o 

 termo “ante” (linha 23) fosse substituído por perante. 

17 Sem prejuízo dos sentidos e da coerência do texto, na 

linha 42, o vocábulo “certos” poderia ser deslocado para 

imediatamente após “campos”. 

18 A palavra “assimilar” (linha 30) está empregada no texto 

com o mesmo sentido de compreender. 

19 Depreende-se do trecho “as já desgastadas” (linha 

48) que está elíptica a expressão boas metáforas logo

após o vocábulo “as”.

20 Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do 

texto, o trecho “Também servem para abordar 

experiências traumáticas nas quais a linguagem literal se 

revela impotente” (linhas de 27 a 29) poderia ser 

reescrito da seguinte forma: Também servem a abordar 

experiências traumáticas que a linguagem literal revela 

impotentes. 

 ____________________________________________________  

Com base na compreensão de estruturas lógicas e na lógica 

de argumentação, julgue os itens de 21 a 25. 

21 A negação de “Todo judoca inicia no judô na faixa 

branca” é “Pelo menos um judoca não inicia no judô na 

faixa branca”. 

22 A negação de “Maguila é boxeador e Pelé é futebolista” 

é “Maguila não é boxeador e Pelé não é futebolista”. 

23 As frases “Se Rayssa é skatista, então Giba é voleibolista” 

e “Se Giba não é voleibolista, então Rayssa não é 

skatista” são equivalentes. 

24 A negação de “Se Pelé é rei, então Marta é rainha” é 

“Pele é rei e Marta não é rainha”. 

25 Se a proposição “Oscar é jogador de basquete” é 

verdadeira, então a proposição “Se Gael é tenista, então 

Oscar é jogador de basquete” é, necessariamente, 

verdadeira. 

Considerando o conjunto definido por 

� = { � | � =  �(� + 1), com � ∈  ��}, julgue os itens

de 26 a 28.

26 0 ∈ �. 

27 Se ℙ é o conjunto dos números primos, então 

� ∩ ℙ = ∅.

28 � = �2��
�
�, 2��

�
�, 2��

�
�, 2��

�
�, . . . 	. 

 ____________________________________________________ 

João e Lucas compraram, cada um, um álbum de 

figurinhas da Copa do Mundo. Sabe-se que: João colou 

2,5 vezes mais figurinhas que Lucas (cada um em seu álbum); 

o álbum tem um total de 670 figurinhas; a soma dos números

de figurinhas coladas nos álbuns de João e Lucas é igual a 588;

os álbuns de João e Lucas têm 127 figurinhas coladas em

comum.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens 29 e 30. 

29 João colou 422 figurinhas em seu álbum. 

30 Se João e Lucas tivessem colado suas figurinhas em um 

único álbum, faltariam apenas 190 figurinhas para 

completá-lo. 
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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 conceitos de hardware e de software, do Microsoft Word 2013 e do sistema operacional Windows 10, julgue os itens 

de 31 a 35. 

31 Define-se software livre como um programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído sem 

nenhum tipo de restrição. 

32 A arquitetura interna do processador representa uma de suas características mais importantes. 

33 No Word 2013, por meio da aba , o usuário pode aplicar determinados ajustes em seu documento, 

como, por exemplo, temas, efeitos, orientação da página, entre outros. 

34 A operação de desfazer uma ação no Word 2013 é feita de modo sequencial (uma a uma), não sendo possível desfazer várias 

ações de uma vez. 

35 O histórico de atividades do Windows 10 ajuda a acompanhar o que o usuário faz em seu dispositivo, identificando, por 

exemplo, que arquivos ele abre e que sites ele visita. A Microsoft usa os dados do histórico de atividades para fornecer 

experiências personalizadas e sugestões relevantes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Com relação aos conceitos de redes de computadores, aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e aos 

procedimentos de segurança da informação, julgue os itens de 36 a 40. 

36 No padrão Ethernet, uma largura de banda de 100 Gbps permite a transmissão de até 100 milhões de bits por segundo. 

37 O hub forma, dentro de seus circuitos, um barramento Ethernet, o qual permite que todos os computadores conectados a 

ele possam se comunicar. 

38 O Windows 10 não permite que um arquivo seja nomeado como CREMERN (2022).docx, visto que parênteses não podem 

ser usados na nomeação de arquivos. 

39 Um dos procedimentos que uma organização pode executar é a criação de políticas ou normas de segurança da informação; 

tais regras objetivam fazer o uso da informação na organização acontecer de uma forma estruturada, sem prejudicar o seu 

negócio. 

40 O custo de uma solução, em segurança da informação, é o fator mais importante para as organizações, devendo ser o item 

decisivo para a tomada de decisão quanto à aquisição dessa solução.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

A respeito da ética no serviço público, julgue os itens 41 e 42. 

41 O respeito à hierarquia impõe ao servidor o dever de 

cumprir indistintamente as ordens emanadas pela chefia 

imediata. 

42 A ética no serviço público restringe-se a disciplinar a 

conduta do servidor público no exercício de suas 

funções, sem abranger os fatores relacionados ao 

ambiente externo. 

 ____________________________________________________  

À luz das disposições da Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens 

de 43 a 46. 

43 O recebimento de vantagens econômicas para tolerar 

a prática de atividades ilícitas poderá caracterizar 

ato de improbidade administrativa que importa em 

enriquecimento ilícito do agente. 

44 A comprovação do prejuízo econômico do ente público 

constitui elemento indispensável à configuração do ato 

de improbidade administrativa. 

45 Eventual punição em virtude de ato de improbidade 

administrativa restringe-se à suspensão dos direitos 

políticos. 

46 É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia 

de até quarenta salários mínimos depositados em 

caderneta de poupança, em outras aplicações 

financeiras ou em conta-corrente. 

 ____________________________________________________  

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

de 47 a 50. 

47 A observância das formalidades essenciais à garantia dos 

direitos dos administrados constitui um critério que 

deverá ser observado nos processos administrativos. 

48 A proporcionalidade constitui um princípio expresso na 

lei que regula o processo administrativo, mas sua 

aplicação fica condicionada aos interesses da 

Administração Pública. 

49 Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados 

tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser 

formulados em um único requerimento, salvo preceito 

legal em contrário. 

50 É vedada a intimação do interessado para ciência de 

decisão ou a efetivação de diligências por meio de 

publicação oficial. 

 ____________________________________________________ 

Com base na Lei n.o 12.527/2011 e no Decreto 

n.o 7.724/2012, julgue os itens de 51 a 53.

51 A informação relativa ao registro das despesas dos 

órgãos e das entidades públicas será disponibilizada 

apenas mediante requerimento escrito e fundamentado 

do interessado. 

52 Na hipótese de redução do prazo de sigilo da 

informação, o novo prazo de restrição manterá como 

termo inicial a data da sua produção. 

53 A primariedade da informação é a qualidade daquela 

que foi coletada na fonte, ainda que parcialmente 

modificada. 

 ____________________________________________________ 

De acordo com o Decreto n.o 9.830/2019, julgue os itens 

54 e 55. 

54 O parecer do advogado-geral da União, aprovado pelo 

presidente da República, produzirá seus efeitos em 

relação às repartições interessadas a partir da 

publicação. 

55 As controvérsias jurídicas sobre a interpretação de 

norma, instrução ou orientação de órgão central de 

sistema poderão ser submetidas à Advocacia-Geral da 

União. 
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Acerca da guerra na Ucrânia e dos seus desdobramentos 

políticos e econômicos nas relações internacionais, julgue os 

itens de 56 a 63. 

56 Após a maior usina nuclear da Europa ter sido tomada 

pela Rússia na invasão à Ucrânia, a Agência Internacional 

de Energia Atômica (AIEA) lançou um alerta de acidente 

radioativo devido aos bombardeios. 

57 O clima de tensão da guerra na Ucrânia aumentou, na 

fronteira entre os dois países envolvidos no conflito, 

quando o presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou 

invadir Belarus. 

58 A onda de sanções contra a Rússia causou êxodo de 

empresas ocidentais, e marcas como McDonald’s e 

Starbucks foram substituídas em Moscou. 

59 O sistema financeiro russo sofreu uma grande quebra 

com as sanções ocidentais, mas o aumento dos juros, a 

baixa recorde do rublo em relação ao dólar e a constante 

alta da inflação estão fazendo a economia do país entrar 

em colapso. 

60 A energia é a maior fonte de receitas do governo russo, 

e a estabilidade do país depende desse setor. 

61 Além do exército russo, voluntários de milícias da 

Chechênia foram convocados para lutar na guerra, e o 

batalhão Azov foi a milícia que mais teve alistamento de 

combatentes. 

62 A maior parte do petróleo russo tem sido vendida para 

nações asiáticas desde o início da guerra, e países como 

a China e a Índia têm aumentado as importações dessa 

commodity. 

63 O governo de Zelensky assumiu a falta de possibilidade 

de uma contraofensiva ucraniana nas cidades ocupadas 

no sul da Ucrânia, devido ao apoio de províncias 

ucranianas à luta de guerrilhas. 

Julgue os itens de 64 a 70, referentes a assuntos da atualidade 

que envolvem política, economia, relações internacionais e 

sociedade. 

64 Sangrentos como a guerra na Ucrânia, conflitos na 

Nigéria, na Síria, na Somália, em Mianmar e no Iêmen 

são contendas da atualidade que não receberam a 

mesma cobertura jornalística que o país europeu. 

65 O presidente do Sri Lanka foi obrigado a fugir do país 

depois de uma onda de protestos da população, que 

resultou na invasão do palácio presidencial na capital 

Colombo. 

66 No Afeganistão, um ano após o Talibã assumir o poder, 

há, por um lado, repressão contra os direitos das 

mulheres, mas, por outro lado, uma grande esperança 

da população jovem quanto ao progressismo social. 

67 A tentativa mais concreta de estreitamento diplomático 

entre China e Taiwan foi a visita que a presidente da 

Câmara dos Deputados dos Estados Unidos fez ao país 

insular asiático. 

68 Venezuela, Nicarágua, Síria e Irã são alguns dos países 

que apoiaram publicamente o presidente russo Vladimir 

Putin na invasão ao território ucraniano. 

69 No censo demográfico brasileiro de 2022, por meio da 

cooperação técnica com a Organização Internacional 

para as Migrações (OIM) e com a Agência da 

Organização das Nações Unidas (ONU) para Refugiados 

(ACNUR), resolveu-se realizar a coleta de dados sobre a 

população refugiada e migrante venezuelana em 

Roraima. 

70 A guerra na Síria persiste após mais de dez anos, e o país 

tornou-se a nação com o maior volume de refugiados do 

mundo, que se distribuem em acampamentos entre os 

países geograficamente mais próximos, fato que põe o 

Brasil completamente fora da rota dos refugiados sírios. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Acerca da estrutura organizacional, julgue os itens de 71 a 80. 

 

71 A estrutura organizacional constitui a arquitetura ou o 

formato organizacional que assegura a divisão e a 

coordenação das atividades dos membros da 

organização. 

72 A estrutura vertical refere-se ao aparato que envolve 

três fatores principais: a hierarquia administrativa, a 

amplitude de controle e o grau de centralização ou 

descentralização do processo de tomada de decisões da 

organização. 

73 A cadeia de comando é uma consequência da divisão de 

trabalho, ou seja, ela existe para assegurar que o 

trabalho pulverizado entre os diversos componentes da 

organização seja devidamente executado. 

74 A hierarquia administrativa segue a tradição cartesiana 

sobre técnicas de solução de problemas. 

75 A principal função da hierarquia administrativa é 

assegurar que as pessoas executem suas tarefas e seus 

deveres de maneira eficiente e eficaz. 

76 O princípio da especialização refere-se a linhas 

claramente definidas de autoridade, desde a cúpula até 

a base da organização. 

77 O princípio da unidade de comando significa que cada 

empregado deve se reportar ou se subordinar a apenas 

um chefe. 

78 Em uma organização, a responsabilidade consiste na 

capacidade de afetar e controlar as ações e as decisões 

das outras pessoas. 

79 Autoridade é o direito formal e legítimo de tomar 

decisões, dar ordens e alocar recursos para alcançar os 

objetivos organizacionais desejados. 

80 A delegação é o mecanismo pelo qual a autoridade e a 

responsabilidade são distribuídas entre as pessoas ou os 

órgãos da organização, que ficam sujeitos a se 

reportarem aos seus superiores na cadeia de comando e 

a justificarem os resultados de suas atividades. 

 ____________________________________________________  

Quanto ao processo organizacional, julgue os itens de 81 a 90. 

 

81 A direção corresponde à primeira função administrativa 

que compõe o processo administrativo, precedendo o 

planejamento e a organização. 

82 A função administrativa de direção está relacionada à 

maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados. 

83 Liderança significa interpretar os planos para as pessoas 

e dar as instruções e a orientação sobre como  

executá-los a fim de garantir o alcance dos objetivos. 

84 O bom chefe é aquele que pode explicar e comunicar as 

coisas às pessoas que precisam fazê-las bem e 

prontamente, orientando-as e sanando todas as dúvidas 

possíveis, além de impulsioná-las, liderá-las e motivá-las 

adequadamente. 

85 A direção é o processo de guiar as atividades dos 

membros da organização pelos rumos adequados. 

86 A direção é a função administrativa que se refere ao 

relacionamento interpessoal do administrador com os 

seus subordinados. 

87 A direção é um processo impessoal que define as 

relações entre os indivíduos. 

88 A direção é uma função administrativa que se distribui 

por todos os níveis hierárquicos das organizações. 

89 A direção envolve a focalização nos membros 

organizacionais, como as pessoas, e a abordagem de 

assuntos, como liderança, motivação, comunicação e 

solução de conflitos, além do desenvolvimento de boas 

relações entre as pessoas e a criação de um excelente 

ambiente de trabalho. 

90 O administrador que pensa e age de acordo com a teoria 

Y tende a dirigir e controlar os subordinados de maneira 

rígida e intensiva. 

 ____________________________________________________  

Em relação à gestão de projetos, julgue os itens de 91 a 95. 

 

91 A característica da progressividade diz respeito ao 

tempo, ou seja, àquela fração identificável necessária 

para se concluir a obra resultante do projeto. 

92 A ação humana coordenada em forma de projeto 

sempre visa a imprimir uma mudança no mundo real. 

93 As principais características de um projeto são a 

temporariedade, a exclusividade e a progressividade. 

94 O produto do projeto significa o mesmo que o projeto 

em si, ou seja, tais conceitos são sinônimos. 

95 De acordo com o princípio da exclusividade, uma vez 

estabelecido o conteúdo do projeto, é esperado, por 

todas as partes envolvidas com ele, um resultado 

específico. 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 

CREMERN AGENTE FISCAL 7 

À luz do Código de Ética Médica, julgue os itens de 96 a 100. 

96 As organizações de prestação de serviços médicos estão 

sujeitas às normas do Código de Ética Médica. 

97 Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico 

deve evitar a realização de procedimentos diagnósticos 

e terapêuticos desnecessários e propiciar aos pacientes 

sob sua atenção todos os cuidados paliativos 

apropriados. 

98 A indicação de procedimento adequado ao paciente, 

observadas as práticas cientificamente reconhecidas e 

respeitada a legislação vigente, constitui um dever do 

médico. 

99 O médico poderá realizar exames médico-periciais de 

corpo de delito em seres humanos nas dependências de 

delegacias de polícia, unidades militares, casas de 

detenção e presídios. 

100 Os médicos que cometerem faltas graves previstas no 

Código de Ética Médica e cuja continuidade do exercício 

profissional constitua risco de danos irreparáveis à 

sociedade poderão ter o exercício profissional suspenso 

mediante procedimento administrativo específico. 

 ____________________________________________________  

Com base no Código de Processo Ético-Profissional, julgue os 

itens de 101 a 105. 

101 A denúncia contra o médico poderá ser anônima. 

102 Na audiência de conciliação, é vedado qualquer acerto 

pecuniário. 

103 A decisão que decretar a interdição cautelar do médico 

para o exercício da medicina é insuscetível de recurso. 

104 O processo ético-profissional (PEP) não poderá ser 

extinto por desistência da parte denunciante; nesta 

situação, ele seguirá de ofício. 

105 A citação do médico denunciado por aplicativos de 

mensagens é incompatível com a garantia da ampla 

defesa. 

 ____________________________________________________  

Conforme as disposições da Lei Federal n.o 3.268/1957 e do 

Decreto Federal n.o 44.045/1958, julgue os itens de 106 a 110. 

106 Para candidatar-se a uma vaga no Conselho Federal de 

Medicina, os médicos, necessariamente, deverão 

integrar os Conselhos Regionais como conselheiros ou 

suplentes. 

107 Fixar e alterar o valor da anuidade única, cobrada aos 

inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina, constitui 

atribuição do Conselho Federal de Medicina. 

108 A interrupção da atividade profissional, ainda que 

temporariamente, impõe ao médico o dever de restituir 

a carteira profissional à secretaria do Conselho onde 

estiver inscrito. 

109 O pagamento da anuidade deverá ser efetuado até o dia 

31 do mês de março de cada ano, salvo no primeiro ano, 

quando será feito na ocasião da expedição da carteira 

profissional do interessado. 

110 Como forma de padronizar o documento em todo o 

território nacional, a expedição da carteira profissional é 

de competência privativa do Conselho Federal de 

Medicina. 

 ____________________________________________________ 

Considerando o disposto no Regimento Interno do CREMERN, 

julgue os itens de 111 a 115. 

111 A Assembleia Geral do CREMERN poderá autorizar a 

alienação de imóveis do patrimônio do Conselho, 

considerando as normas relativas às regras de licitação. 

112 A comissão de tomada de contas é composta por quatro 

conselheiros, os quais serão escolhidos pelo presidente 

do Conselho Regional na primeira sessão plenária. 

113 Para auxiliar a gestão da diretoria do CREMERN, na 

esfera judicante, serão designados servidores com 

habilitação jurídica para exercer as atribuições de 

corregedor e vice-corregedor. 

114 Os membros da Diretoria terão mandatos de dois anos, 

vedada a reeleição. 

115 O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente 

e, extraordinariamente, todas as vezes que for convocado 

pelo presidente ou por dois terços dos conselheiros. 

 ____________________________________________________ 

Em relação às competências do Departamento de 

Fiscalização, julgue os itens de 116 a 120. 

116 Compete aos agentes fiscais verificar, nos 

estabelecimentos públicos ou privados, o que consta 

como atividade-fim, assim como sua regularização no 

Conselho Regional de Medicina. 

117 É vedado aos conselheiros desempenhar   as   funções de 

fiscalização. 

118 Os médicos fiscais ad hoc são aqueles nomeados, por 

notório saber, por portaria do Conselho Regional de 

Medicina para atividades fiscalizatórias, com duração 

restrita àquela ação específica. 

119 Os agentes fiscais são responsáveis pela fiscalização das 

instituições e dos estabelecimentos que prestam 

serviços médicos assistenciais, inclusive de ações 

relativas ao ato médico. 

120 Os agentes fiscais deverão manter atualizados os dados 

cadastrais dos médicos e de seus consultórios, dos 

estabelecimentos médicos assistenciais e de outros 

prestadores de serviços. 




