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Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua 
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão 
escrita. 

Leia o texto a seguir para responder as questões sobre seu 
conteúdo. 

A moça em prantos 

O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho, 
nunca esqueceu dessa pedra, que lhe deu assunto para o 
seu poema mais conhecido. Não sendo poeta, encontrei 
não uma, mas infinitas pedras no meio do caminho, e não 
só no meio, mas no início e no fim de cada caminho. Não 
me renderam um único poema, nem mesmo uma modesta 
crônica. 

Mas jamais esqueci a primeira moça que vi chorando. Eu 
devia ter seis ou sete anos, achava que só as crianças 
podiam e deviam chorar, tinham motivos bastante para isso, 
desde as fraldas molhadas nos primeiros meses de 
existência até a inexpugnável barreira dos “não pode”, que 
emparedam a infância e criam neuras para o resto da vida. 

Um adulto chorando era incompreensível para mim, um 
acontecimento pasmoso, uma aberração da natureza, pois 
os adultos podiam tudo e tudo lhes é permitido. E a moça 
era um adulto, ao menos para mim, embora ela fosse 
realmente moça, aí pelos 15 anos ou pouco mais. 

E chorava. Não abrindo o berreiro como as crianças, mas 
dolorosamente, e na certa misturando motivos. 

Mesmo assim fiquei imaginando a causa do seu pranto. 
Faltara à escola e por isso ficara sem sobremesa? Fora 
proibida de brincar na calçada? Queria ganhar uma bicicleta 
e fora convencida a continuar com o insípido velocípede? 

Vi muita gente chorando depois, homens feitos, 
mulheres maduras. Eu mesmo, quando levo meus trancos, 
repito o menino que ia para debaixo da mesa de jantar para 
poder chorar sem passar recibo da minha dor. Hoje, ficaria 
feio esconder-me debaixo das mesas, mas sei que é um 
bom lugar para isso. Melhor do que a cama, onde devemos 
fazer outras coisas. A moça que chorava não se escondera, 
chorava de mansinho, na verdade nem parecia estar 
chorando. Devia apenas estar muito triste porque misturava 
todos os motivos para a sua tristeza. 

(Carlos Heitor Cony, Folha de São Paulo, 04/05/2003) 
 
1. Segundo o texto, a pedra citada refere-se a: 

a) Tempos felizes. 
b) Cascalhos que encontramos pelas ruas. 
c) As realizações que fazemos no percorrer da vida. 
d) As dificuldades que todos enfrentam durante a vida. 

 
2. O trecho “Faltara à escola e por isso ficara sem 

sobremesa?” demonstra: 

a) Superioridade 
b) Ingenuidade infantil. 
c) Inconformidade. 
d) Conhecimento de vida. 

 
3. Segundo o texto, um adulto chorar surpreendeu ao 

escritor pelo fato de acreditar que: 

a) Adultos não choram. 
b) Aos adultos nada é negado ou não permitido. 
c) Adultos não sofrem.  
d) Adultos não podem nada. 

 
 

4. O tempo verbal que predomina no texto é: 

a) Pretérito. 
b) Presente. 
c) Futuro. 
d) Imperativo. 

 
5. No trecho; “pois os adultos podiam tudo e tudo lhes é 

permitido” temos a presença do pronome LHE. Assinale 
a alternativa correta:  

a) O pronome foi usado para substituir a palavra adultos. 
b) O pronome foi usado para substituir a palavra moça. 
c) O pronome foi usado para substituir o verbo. 
d) O pronome foi usado para substituir a palavra tudo. 

 
6. Em: “Ficaria feio esconder-me debaixo da cama,” o uso 

da ênclise se dá por quê: 

a) O verbo está no futuro do pretérito. 
b) O pronome vem após um verbo no infinitivo 

impessoal. 
c) O pronome vem após um verbo no futuro do presente. 
d) O verbo está precedido de uma palavra de sentido 

negativo. 
 

7. Assinale a alternativa que apresenta o mesmo 
significado que a palavra INEXPUGNÀVEL: 

a) Transponível. 
b) Acessível. 
c) Superável. 
d) Invencível. 

 
8. A palavra TRISTEZA que aparece no trecho:  Devia 

apenas estar muito triste porque misturava todos os 
motivos para a sua tristeza.” Deve ser classificada como: 

a) Adjetivo. 
b) Substantivo. 
c) Verbo. 
d) Pronome. 

 
9. Assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas 

pela mesma regra de INEXPUGNÁVEL: 

a) Essencial, primordial. 
b) Trivial, casual. 
c) Soluvel, ductil. 
d) Ardil, vil. 

 
10. Em: “Faltara à escola” temo o uso da crase. Assinale a 

alternativa em que o uso da crase esteja INCORRETO: 

a) Não sou indiferente às necessidades da sociedade. 
b) Ontem à noite assistimos ao filme. 
c) Fui à sua casa ontem. 
d) Comprei as roupas à prazo. 

 
11. Uma aplicação financeira de R$ 2.700,00 foi feita a taxa 

de juros simples de 3,5% ao mês pelo período de 4 
meses. Determine o valor do montante: 

a) R$ 3.098,31 
b) R$ 3.126,98 
c) R$ 3.139,53 
d) R$ 3.078,00 
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12. Joaquim tem uma renda de R$ 80,00 por dia de trabalho. 
Se num mês de 30 dias ele gastar diariamente R$ 40,00 
e não trabalhar em apenas 5 dias, quanto ele conseguirá 
poupar neste mês?  

a) R$ 800,00 
b) R$ 1.200,00 
c) R$ 1.600,00 
d) R$ 500,00 

 
13. O conjunto numérico {... -3, -2, -1, 1, 2, 3, ...} pode ser 

representado por: 

a) Z - 
b) Z * 
c) Z  
d) Z + 

 
14. Uma aplicação financeira de $ 2.600,00 gerou o 

montante de $ 3.640,00 no regime dos juros simples. 
Sabendo-se que a taxa de juros empregada foi de 48% 
ao ano, pergunta-se qual foi o prazo da aplicação? 

a) 12 meses. 
b) 10 meses. 
c) 16 meses. 
d) 9 meses. 

 
15. Um automóvel percorre a distância entre as cidades A e 

B com velocidade média de 80 km/h levando 4 horas e 
20 minutos. Qual é a velocidade que ele deveria manter 
para percorrer a mesma distância em 3 horas e 40 
minutos? 

a) 67,69 km/h  
b) 72,45 km/h 
c) 94,54 km/h 
d) 80,37 km/h 

 
16. Analise as afirmativas abaixo: 

I. Byte: É um grupo de 8 bits. Cada byte armazena o 
equivalente a um caracter de nossa linguagem. É a 
unidade de medida básica e universal para a 
capacidade de armazenamento de informações que 
o computador e todos os seus dispositivos utilizam e, 
sendo assim, possui os seguintes múltiplos. 

II. Kilobyte: 1.024 megabytes Pode ser designada 
também por Kbyte ou Kb. 

III. Megabyte: 1.024 gigabytes, isto é, 1.048.576 bytes. 
Pode ser designada também por Mbytes ou Mb. 

IV. Gigabyte: 1.024 megabytes, ou seja, 1.073.741.824 
bytes. É também denominada de Gbytes ou Gb. 

V. Terabyte: 1.024 megabytes, isto equivale a um valor 
aproximado a um trilhão de bytes. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Estão corretas apenas as afirmativas: I e IV. 
b) Apenas a II e V estão corretas. 
c) Todas estão corretas. 
d) Apenas a IV está correta. 

 
17. Qual a tecla de atalho do Microsoft Word 2007 para 

centralizar o texto de um parágrafo. 

a) CTRL + C 
b) CTRL + A 
c) CTRL + E 
d) CTRL + P 

18. Analise as afirmativas abaixo: 

I. JPG: É basicamente o principal formato de arquivos 
de imagens digitais atualmente. Além do computador, 
este tipo de arquivo é usado também nas câmeras 
digitais ou telefones com recurso de câmera. 

II. PDF: São formatos de imagens muito usadas na 
internet. O ponto forte é que esses tipos de arquivos 
suportam transparência, permitindo a sobreposição 
sobre outras imagens ou fundos coloridos. 

III. EXE: É um arquivo texto ou texto puro como é mais 
conhecido.  

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 
c) Está correta apenas a afirmativa I. 
d) Apenas a afirmativa II é correta. 

 
19. Analise as afirmativas abaixo e identifique a resposta 

correta. 

I. No Microsoft Excel 2007, pode-se usar a combinação 
de teclas (atalho) “CRTL + N” para apagar o conteúdo 
do texto selecionado. 

II. No Microsoft Word 2007, pode-se usar a combinação 
de teclas (atalho) “CRTL + A” para copiar o conteúdo 
do texto selecionado para a área de transferência do 
Windows. 

III. No Microsoft Internet Explorer 11, pode-se usar a 
combinação de teclas (atalho) “ALT + N” para abrir 
uma nova aba do navegador.  

a) Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 
b) Todos as afirmativas estão incorretas. 
c) Todas as afirmativas estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa II está correta. 

 
20. Analise as afirmativas abaixo sobre os operadores 

aritméticos do Microsoft Excel e identifique a resposta 
correta. 

I. O “*” (asterisco) representa a multiplicação. 
II. A “/” (barra) representa a divisão. 
III. O “^“ (acento circunflexo) representa a 

exponenciação. 

a) Todas as afirmativas estão incorretas. 
b) Todos as afirmativas estão corretas. 
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e II. 
d) Apenas a afirmativa I está correta. 

 
21. O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de: 

a) 8 (oito) conselheiros titulares. 
b) 12(doze) conselheiros titulares. 
c) 30 (trinta) conselheiros titulares. 
d) 28 (vinte e oito) conselheiros titulares. 

 
22. São atribuições do Conselho Federal, EXCETO: 

a) Fixar e alterar o valor da anuidade única, cobrada aos 
inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina. 

b) Organizar os regimentos internos organizados pelos 
Conselhos Regionais. 

c) Expedir as instruções necessárias ao bom 
funcionamento dos Conselhos Regionais. 

d) Eleger o presidente e o secretária geral do Conselho. 
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23. A renda do Conselho Federal será constituída de, 
EXCETO: 

a) 1/3 (um terço) das multas aplicadas pelos Conselhos 
Regionais. 

b) 20% (vinte por cento) da totalidade do imposto 
sindical pago pelos médicos. 

c) 1/3 (um terço) da taxa de expedição das carteiras 
profissionais. 

d) 2/3 (dois terços) das anuidades percebidas pelos 
Conselhos Regionais. 

 
24. São atribuições dos Conselhos Regionais, EXCETO: 

a) Fiscalizar o exercício da profissão de médico. 
b) Publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a 

relação dos profissionais registrados. 
c) Aprovar os seus regimentos internos. 
d) Expedir carteira profissional. 

 
25. São penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos 

Regionais aos seus membros são as seguintes, 
EXCETO: 

a) Suspensão do exercício profissional até 90 (noventa) 
dias. 

b) Advertência confidencial em aviso reservado. 
c) Cassação do exercício profissional, ad referendum do 

Conselho Federal. 
d) Censura confidencial em aviso reservado. 

 
26. Assinale a alternativa que corresponde ao conceito de: 

Serviço autônomo, criado por lei específica, com 
personalidade jurídica de direito público, patrimônio e 
receitas próprios, que requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira 
descentralizada. 

a) Autarquia. 
b) Sociedade de Economia Mista. 
c) Fundação Pública. 
d) Empresa Pública. 

 
27. São requisitos dos atos administrativos, EXCETO:  

a) Competência. 
b) Finalidade. 
c) Objeto. 
d) Agilidade. 

 
28. Quanto à estrutura dos Atos, são classificados em: 

a) Atos individuais e atos gerais. 
b) Atos de império e atos de gestão. 
c) Atos constitutivos e atos declaratórios. 
d) Atos concretos e atos abstratos. 

 
29. Os conselhos Profissionais são considerados: 

a) Autarquias. 
b) Fundações Privadas. 
c) Empresas Públicas. 
d) Fundações Públicas. 

 
30. A forma pela qual o chefe do poder executivo expede 

atos de sua competência privativa, é: 

a) Instrução. 
b) Resolução. 
c) Portaria. 
d) Decreto. 

31. Segundo a Resolução CFM 2110/2014 sobre trabalho 
em plantão: 

a) Recomenda-se que, para o médico regulador quando 
em jornada de 12 horas de plantão, deverá ser 
observada uma hora de descanso remunerado para 
cada seis horas de trabalho. 

b) Indica que, para o médico regulador quando em 
jornada de 12 horas de plantão, deverá ser observada 
uma hora de descanso remunerado para cada seis 
horas de trabalho. 

c) Recomenda-se que, para o médico regulador quando 
em jornada de 12 horas de plantão, deverá ser 
observada uma hora de descanso remunerado para 
cada cinco horas de trabalho. 

d) Obriga que, para o médico regulador quando em 
jornada de 12 horas de plantão, deverá ser observada 
duas hora de descanso remunerado para cada seis 
horas de trabalho. 

 
32. A Resolução CFM 2007/2013, foi alterada pela 

Resolução CFM 2114/2014, resolvendo que o 
supervisor, coordenador, chefe ou responsável pelos 
serviços assistenciais especializados, somente pode 
assumir a responsabilidade técnica pelo serviço 
especializado se possuir: 

a) Título de especialista na especialidade oferecida pelo 
serviço médico, com o devido registro do título junto 
ao CRM. 

b) Título de mestre, com o devido registro do título junto 
ao CRM. 

c) Mais de 5 anos de experiência médica comprovada. 
d) Título de médico conferido por universidade brasileira 

credenciada pelo MEC. 
 
33. Para a Lei 11.000, de 15 de dezembro de 2004, assinada 

pelo então Presidente da Repablica Luiz Inácio Lula da 
Silva indica que o Conselho Federal de Medicina 
compor-se-á de 28 conselheiros titulares e poderá: 

a) Delimitar o valor da anuidade única, cobrada aos 
inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina. 

b) Fixar e alterar o valor da anuidade única, cobrada aos 
inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina. 

c) Respeitar os índices de inflação para alterações no 
valor da anuidade. 

d) Liberar aos conselhos regionais o valor da anuidade 
única. 

 
34. O Código de Ética Médica, em seu Capítulo III, sobre 

Responsabilidade profissional, redige em parágrafo 
único que: 

a) A falta não justificada de médico plantonista incorre 
em falta grave ao Código de Ética Médica. 

b) Colocar a profissão em nível de comércio em 
plantões. 

c) Na ausência de médico plantonista substituto, a 
direção técnica do estabelecimento de saúde deve 
providenciar a substituição. 

d) A recorrência de reclamações dos colegas médicos 
poderão serem apresentadas ao Conselho da 
categoria. 
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35. Os serviços que realizem assistência psiquiátrica sob 
regime de internação (turno, dia ou integral), respeitando 
a Resolução CFM 2.057/2013, devem oferecer as 
seguintes condições gerais, EXCETO: 

a) Infraestrutura de hotelaria quando a permanência 
exigir leitos de retaguarda para repouso ou pernoite, 
bem como cozinha, lavanderia, almoxarifado com 
depósitos para mantimentos e material de higiene e 
limpeza de acordo com as normas sanitárias 
brasileiras. 

b) Espaço lúdico para oferecer a cada paciente um 
programa terapêutico pertinente e ativo. 

c) Instalações para o engajamento do paciente em 
ocupação adequada a sua tradição cultural e para 
medidas de reabilitação profissional que favoreçam 
sua reintegração na comunidade. 

d) Instalações para atividades educativas, recreativas e 
de lazer. 

 
36. Conforme a Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957, Art . 

5º, são algumas atribuições do Conselho Federal, 
EXCETO: 

a) Votar e manter o Código de Deontologia Médica, 
ouvidos os Conselhos Regionais. 

b) Promover quaisquer diligências ou verificações, 
relativas ao funcionamento dos Conselhos de 
Medicina, nos Estados ou Territórios e Distrito 
Federal, e adotar, quando necessárias, providências 
convenientes a bem da sua eficiência e regularidade, 
inclusive a designação de diretoria provisória. 

c) Aprovar os regimentos internos organizados pelos 
Conselhos Regionais. 

d) Organizar o seu regimento interno. 
 
37. A Resolução 2.053/13, estabelece normas e 

procedimentos para a tomada e prestação de contas dos 
Conselhos de Medicina e resolve que: Serão arrolados 
nos processos de contas os titulares e seus substitutos 
que desempenharem, durante a gestão de que tratam as 
contas, as seguintes naturezas de responsabilidade: 
I. Dirigente máximo da unidade jurisdicionada de que 

trata as contas. 
II. Membro de órgão colegiado que, por definição legal 

ou regimental, seja responsável por atos  de gestão. 
III. Membro de Comissão de Tomada de Decisão. 
IV. Encarregado da gestão orçamentária e financeira ou 

outro corresponsável por atos de gestão. 
São corretas: 

a) Apenas alternativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, e III estão corretas. 

 
38. A Resolução CREMESC que resolve em seu Artigo 1º - 

Todo ato médico voltado a procedimentos estéticos deve 
ser realizado em consultório médico ou instituição de 
saúde regularmente inscrita no CREMESC, sendo 
vedada a prática de atos médicos com vinculação e/ou 
interação com estabelecimentos de estética, salões ou 
institutos de beleza e congêneres.  

a) Resolução CFDM 117/008. 
b) Resolução CREMESC 117/2008. 
c) Resolução CREMESC 2149/2008. 
d) Resolução CFM 1017/2009. 

39. A Lei 11.000 de 15/12/2004, Altera dispositivos da Lei 
3.268, de 30 de setembro de 1957, que dispõe sobre os 
Conselhos de Medicina, e dá outras providências. Art. 
1º Os arts. 4º e 5º da Lei 3.268, de 30 de setembro de 
1957, passam a vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 4º O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de: 

a) 28 (vinte e oito) conselheiros titulares. 
b) 18 (dezoito) conselheiros titulares. 
c) 16 (dezesseis) conselheiros titulares. 
d) 26 (vinte e seis) conselheiros titulares. 

 
40. A Resolução 2012/2013 do CFM, dispõe sobre a 

organização médica em eventos, disciplinando a 
infraestrutura física e material para assistência ao 
público, bem como a atuação de médico estrangeiro 
quando em acompanhamento de suas delegações no 
Brasil. Resolve que Toda entidade nacional, regional ou 
local, organizadora de eventos artísticos, sociais, 
competições e/ou treinamentos desportivos, que 
necessite garantir assistência médica dentre seus 
dispositivos de segurança, deverá ter serviço médico 
próprio ou terceirizado inscrito no Conselho Regional de 
Medicina, com seu diretor técnico médico e corpo clínico 
definido. O médico estrangeiro somente poderá prestar 
assistência médica aos membros integrantes de sua 
delegação. Para outras delegações, apenas em casos 
emergenciais.  Excetua-se desta exigência o médico 
estrangeiro que, mediante notificação prévia, receber 
autorização para prestar assistência a outras 
delegações, no número máximo de:   

a) Mais três. 
b) Mais uma. 
c) Mais duas. 
d) Mais quatro. 

 
PROVA DISCURSIVA 
 
A redação deverá ser respondida sob forma de dissertação 
e com no mínimo 20 (vinte) linhas e no máximo 30 (trinta) 
linhas cada, sendo atribuída nota zero à mesma, caso não 
atenda ao limite mínimo de linhas e, sendo desconsiderado 
o que ultrapassar o limite máximo. 
 
Tema da Redação: Discorra sobre a colaboração do 
Médico Fiscal no aperfeiçoamento da fiscalização da 
profissão de médico. 
 


