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INSTRUÇÕES 
 
 Verifique atentamente se este caderno de questões corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém  

40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva, e o tema com as orientações para elaboração do texto, correspondente à prova 
discursiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência quanto ao 
cargo a que você concorre, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido.  

 No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme 
instruções na folha de respostas. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e a prova discursiva. 

 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será 
feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da folha de respostas e da folha de texto definitivo. 

 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul, fabricada com material transparente. 

 Não é permitida, durante a realização da prova, a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem a 
utilização de lápis, lapiseira/grafite, borracha, réguas de cálculo, máquinas calculadoras e(ou) similares. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em 
qualquer outro meio, que não os permitidos. 

 Não é permitida a utilização de aparelho eletrônico de comunicação.  

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização. 

 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e sua 
folha de texto definitivo e retirar-se da sala. 

 Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 

 Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe a sua folha de respostas devidamente assinada e sua 
folha de texto definitivo e deixe o local de prova. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de 
respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação da sua prova. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Para as rugas, há botox; a flacidez resolve-se com 
lifting; as varizes saem com laser. Retardar os efeitos do
envelhecimento no corpo está cada vez mais fácil. Mas, se
os tratamentos estéticos disfarçam por fora, existe um órgão
que insiste em lembrar as pessoas de que elas já não são
tão jovens assim: o cérebro. O consenso na comunidade
científica é que as funções cognitivas — memória,
aprendizagem e razão — começam a declinar aos 60 anos.
Uma pesquisa recente, porém, colocou em dúvida essa
certeza, afirmando que, na verdade, já aos 45, o indivíduo
apresenta os primeiros sinais de perda da capacidade
cognitiva.  

O estudo, curiosamente, foi publicado na mesma
semana em que outro trabalho científico garante que idosos
com mais de 70 anos podem se sair tão bem na execução de
determinadas tarefas quanto os mais jovens. O Correio
consultou os pesquisadores que tentam responder à
controversa questão: afinal, quando o cérebro começa a
falhar? 

Para Roger Ratcliff, professor de psicologia da
Universidade de Ohio e um dos autores da segunda
pesquisa, isso é bastante relativo. “Depende da tarefa.
Aquelas menos complexas ou que exigem rapidez e precisão
podem ser desempenhadas normalmente por adultos de
qualquer idade, mesmo os que chegam aos 90 anos”,
garante o especialista, que há uma década investiga o
declínio cognitivo associado ao envelhecimento. “Sim, é fato
que, quanto mais velho o indivíduo, mais ele vai demorar a
tomar uma decisão. Para a maioria das pessoas, isso é sinal
de que o cérebro já não funciona tão bem. Mas, na verdade,
o que ocorre é que os mais velhos pensam mais antes de se
decidir. Algo que, convenhamos, é bastante sábio”, comenta.

Essa não é uma opinião pessoal, ressalta Ratcliff. 
“São constatações que fizemos em diversos estudos.” O
mais recente comparou o desempenho de crianças, jovens,
adultos e idosos na execução de uma tarefa que exige
fluência verbal e raciocínio. Na frente de um computador, os
participantes viam sequências de letras interrompidas por
asteriscos e deviam dizer se elas formavam uma palavra em
inglês. Estudantes universitários e jovens adultos foram um
pouco mais rápidos que os voluntários com mais de 60 anos.
Mas a diferença de tempo na escolha foi insignificante. Já as
crianças mostraram-se bastante rápidas; em compensação,
erraram muito mais que os outros grupos. 

“O que acontece é que pessoas mais velhas, tenham
elas 30, 50 ou 80 anos, são mais preocupadas com a
precisão de suas escolhas; elas não querem cometer erros,
então, quando expostas a esse tipo de teste, tendem a agir
como agem no dia a dia. Treinadas, elas conseguem fazer
esses exercícios rapidamente”, assegura Gail McKoon,
especialista que divide com Ratcliff algumas dessas
pesquisas. Ele garante que é um mito achar que adultos mais
velhos, necessariamente, têm um cérebro mais vagaroso.  

O pesquisador esclarece que, em nenhum momento,
nega o efeito do envelhecimento no processo cognitivo. “A
memória, por exemplo, declina mesmo com a idade. Mas 
isso não é uma fórmula pronta. Ou seja, o declínio não ocorre
de maneira uniforme. Há muitas coisas que pessoas mais
velhas e mesmo as bem idosas fazem quase tão bem quanto
os jovens”, garante. Os estudos realizados por Ratcliff são
financiados pelo Instituto Nacional de Envelhecimento dos
Estados Unidos e pelo Instituto Nacional de Saúde Mental. 
 

Paloma Oliveto. Envelhecimento cerebral. In: Correio
Braziliense, 15/1/2012, p. 22 (com adaptações).

QUESTÃO 1 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta quanto ao texto. 
 
(A) A expressão “essa certeza” (linhas 9 e 10) retoma o 

conhecimento que se tem quanto ao órgão — o 
cérebro — que insiste em lembrar as pessoas acerca 
de sua idade. 

(B) A retirada do “de” no trecho “insiste em lembrar as 
pessoas de que elas já não são” (linha 5) não 
provocaria incorreção gramatical. 

(C) A palavra “porém” (linha 9) poderia ser substituída por 
conquanto, sem provocar alteração semântica ou 
incorreção gramatical. 

(D) As palavras “fácil” (linha 3), “científico” (linha 14) e 
“raciocínio” (linha 37) são acentuadas pela mesma 
razão. 

(E) Não provocariam alteração semântica, tampouco erro 
gramatical, a substituição dos dois-pontos após a 
palavra “assim” (linha 6) por travessão e a substituição 
dos travessões após as palavras “cognitivas” (linha 7) e 
“razão” (linha 8) por parênteses. 

 
 
QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta reescritura do seguinte 
trecho sem alteração de sentido em comparação com o 
original: “‘O que acontece é que pessoas mais velhas, 
tenham elas 30, 50 ou 80 anos, são mais preocupadas com a 
precisão de suas escolhas; elas não querem cometer erros, 
então, quando expostas a esse tipo de teste, tendem a agir 
como agem no dia a dia.’” (linhas de 45 a 49) 
 
(A) O que acontece é que pessoas mais velhas, tenham 

elas 30, 50 ou 80 anos, são mais preocupadas com 
a precisão de suas escolhas. Uma vez que elas não 
querem cometer erros, tendem a agir como agem 
no dia a dia quando expostas a esse tipo de teste. 

(B) O que acontece é que pessoas velhas, tenham elas 
30, 50 ou 80 anos, são mais preocupadas com a 
precisão de suas escolhas, porque elas não 
querem cometer erros, logo, quando expostas a 
esse tipo de teste, tendem a agir como agem no dia 
a dia. 

(C) O que acontece é que pessoas mais velhas, 
de 30, 50 ou 80 anos, são mais preocupadas com a 
precisão de suas escolhas, entretanto, elas não 
querem cometer erros, quando expostas a esse 
tipo de teste, tendem a agir como agem no dia a 
dia. 

(D) O que acontece é que pessoas mais velhas, tenham 
elas 30, 50 ou 80 anos, são mais preocupadas com 
a precisão de suas escolhas, destarte elas não 
querem cometer erros, conquanto expostas a esse 
tipo de teste, tendem a agir como agem no dia a 
dia. 

(E) O que acontece é que pessoas mais velhas, tenham 
elas 30, 50 ou 80 anos, são mais preocupadas com 
a precisão de suas escolhas. Logo, elas não 
querem cometer erros, entretanto, quando 
expostas a esse tipo de teste, tendem a agir como 
agem no dia a dia. 
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QUESTÃO 3______________________________________ 
 
Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do 
texto. 
 
(A) Atualmente, não há mais razões para preocupações 

com a estética, haja vista a existência de diversas 
técnicas para corrigir ou disfarçar tudo o que não 
agrada. 

(B) O cérebro cumpre, com precisão e eficiência, o seu 
papel de lembrar as pessoas acerca da idade que elas 
têm. 

(C) Uma certeza da medicina é que o ser humano, em 
algum estágio de sua vida, passará a sofrer 
progressivo declínio cerebral, com reflexo nas funções 
cognitivas.  

(D) À medida que a pessoa envelhece, as tomadas de 
decisões demandam mais tempo, o que, 
invariavelmente, é suficiente para sinalizar mau 
funcionamento do cérebro. 

(E) Os mais velhos costumam tomar melhores decisões 
que os mais jovens, uma vez que eles têm por hábito 
dedicar mais tempo para fazer suas escolhas. 
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O Brasil vive estranha contradição no que se refere à
assistência em saúde. Por um lado, pode se orgulhar de
possuir um dos maiores modelos públicos com acesso
universal: o Sistema Único de Saúde (SUS) — que cobre a
totalidade da população em ações de vigilância e programas
de prevenção e oferece tratamento para mais de 145 milhões
de pessoas que dele dependem exclusivamente para realizar
consultas, exames, cirurgias e internações.  

Por outro, uma das maiores políticas sociais do
mundo sofre com a falta de financiamento, que impede que
os avanços se multipliquem e se consolidem. O volume de
recursos investidos no SUS está aquém das suas
necessidades e, principalmente, das possibilidades
existentes dentro do caixa público. Em consequência, essa
visão distorcida acentua as desigualdades no acesso,
impedindo que o sistema alcance plenamente seus objetivos.

Estamos na contramão da história. Estudos
comprovam que os países com melhores indicadores de 
saúde são aqueles com sistemas universais de assistência,
com forte participação do Estado no financiamento, na
gestão e na prestação de serviços. É o caso da Alemanha,
França, Itália, Espanha, Inglaterra, entre outros. 

De forma global, segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), o gasto público em saúde equivale a 60%,
contra 40% do privado. Há países nos quais o percentual
público chega a 80%. No entanto, o Brasil insiste em
descumprir a lição. Aqui, os investimentos do governo nesta
área-chave representam 45%, para cobrir a totalidade dos
brasileiros, contra 55% do privado, que, em princípio, atende
apenas um quarto da população brasileira. 

 
Roberto Luiz d’Avila. A saúde em contradição. Internet: 

<http://www.portal.cfm.org.br> (com adaptações).
Acesso em 17/1/2012.

QUESTÃO 4 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do 
texto. 
 
(A) O acesso universal ao SUS assegura sua condição de 

maior modelo público de assistência à saúde. 
(B) O SUS desempenha seu papel com efetividade plena, 

haja vista que suas ações cobrem a totalidade da 
população, tanto em atividades de vigilância quanto em 
programas de prevenção e em tratamentos. 

(C) A inexistência de recursos no caixa público, que 
prejudica o investimento no SUS, decorre do fomento 
governamental a outras áreas consideradas 
prioritárias.  

(D) O Brasil contraria a realidade existente em outros 
países, nos quais os melhores indicadores de saúde 
estão diretamente vinculados à forte participação 
estatal no custeio dos sistemas assistenciais. 

(E) O Brasil insiste em descumprir a orientação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto ao 
percentual de investimento público que deve haver na 
saúde. 

 
 
QUESTÃO 5 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que a reescritura de fragmento do 
texto interpreta corretamente as ideias originais e não 
apresenta erro de pontuação. 
 
(A) O Brasil pode se orgulhar, de possuir um dos maiores 

modelos públicos com acesso universal: o Sistema 
Único de Saúde (SUS), que cobre a totalidade da 
população em ações diversas, oferecendo, ainda, 
tratamento para mais de 145 milhões de dependentes. 

(B) Por outro lado, o SUS, que constitui uma das maiores 
políticas sociais do mundo, tem seus trabalhos 
comprometidos pela falta de financiamento público. 

(C) Decorrentes do parco investimento público, as 
desigualdades verificadas no acesso ao SUS, 
impedem o alcance dos objetivos do sistema. 

(D) Estamos na contramão da história, haja vista os 
estudos, que relacionam os indicadores de saúde aos 
sistemas universais de assistência, que detêm 
acentuada participação estatal em seu financiamento. 

(E) De forma global — segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) — o setor público investe 60% em saúde 
e o privado 40%, embora, existam países, nos quais o 
percentual público atinge 80%.  

 
 
QUESTÃO 6 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta quanto ao texto. 
 
(A) O trecho “O volume de recursos (...) dentro do caixa 

público” (linhas de 11 a 14) poderia ser reescrito, com 
fidelidade à ideia original, da seguinte forma: A 
quantidade de riqueza destinada ao SUS está 
abaixo de suas necessidades e, ainda, das 
possibilidades existentes nos cofres públicos. 

(B) O trecho “essa visão distorcida” (linhas 14 e 15) retoma 
a ideia de que é insuficiente a quantidade de recursos 
públicos investidos no Sistema Único de Saúde (SUS). 

(C) O plural da palavra “contramão” (linha 17) é 
contrasmãos. 

(D) A expressão “em princípio” (linha 29) poderia ser 
corretamente substituída pela locução a princípio, sem 
ocasionar alteração semântica. 

(E) A expressão “De forma global” (linha 23) poderia ser 
substituída pela expressão Em termos mundiais, sem 
causar prejuízo semântico. 
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Nas questões de 7 a 9, considere que todos os programas 
mencionados estão em configuração-padrão, em português, 
e que o mouse está configurado para pessoas destras. 
Assim, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, expressões como clicar, clique simples e clique 
duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. 
Considere também que não há restrições de proteção e de 
uso em relação a programas, arquivos, diretórios e hardware 
utilizados. 
 
 
QUESTÃO 7______________________________________ 
 
Em uma instalação-padrão do sistema operacional  
Windows 7 em português, a ferramenta Gerenciamento do 
Computador que pode ser executada pelo Painel de 
Controle, pasta Ferramentas Administrativas, permite 
 
(A) gerenciar os serviços e as aplicações instaladas no 

computador, possibilitando excluir ou desinstalar 
qualquer serviço ou aplicação. 

(B) criar e excluir partições de um disco rígido instalado no 
computador, bem como formatar essas partições.  

(C) alterar a resolução de quaisquer monitores conectados 
ao computador. 

(D) gerenciar as sessões do compartilhamento de 
dispositivos, por meio da rede, como impressoras e 
scanners. 

(E) gerenciar apenas os grupos, mas não os usuários 
locais, já que estes são gerenciados pela opção 
Contas de usuários do Painel de controle.  

 
 
QUESTÃO 8______________________________________ 
 

 
 
Considerando o Microsoft Office Excel 2007, na versão em 
português e na sua configuração original de instalação, e 
ainda com base na planilha mostrada na figura acima, ao se 
digitar =TOTAL(A1:A5) na célula A6, 
 
(A) o valor 81 será mostrado, pois o programa considera o 

título como 0. 
(B) o valor 26 será mostrado, pois o programa considera o 

título como 0. 
(C) aparecerá erro do tipo #NOME?. 
(D) o valor 0 será mostrado, pois o programa não 

consegue executar a fórmula, já que o intervalo 
informado contém célula com texto. 

(E) será aberta uma janela informando que a fórmula 
digitada contém erros devido ao fato de a célula A1 
conter um texto, e o cursor será posicionado no valor 
A1 digitado para que seja corrigido o intervalo. 

QUESTÃO 9 _____________________________________  
 
Acerca do Internet Explorer 8, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na caixa de texto Pesquisar na Web, pode-se usar 

unicamente o motor de busca Bing, de propriedade da 
Microsoft. 

(B) O aplicativo não possui a característica de instalação 
de complementos como o presente no Firefox, por 
exemplo. 

(C) A opção de Trabalhar Offline, presente no aplicativo, 
permite que se consiga navegar na Internet mesmo 
sem se ter uma conexão. 

(D) No menu Ferramentas, na opção Bloqueador de 
Pop-ups, pode-se configurar ou até mesmo desativar o 
Bloqueador de Pop-ups. 

(E) Ao se pressionar o botão  no teclado, é exibido 
um menu abaixo da barra de endereços semelhante ao 
menu presente nas versões anteriores do Internet 
Explorer. 

 
 
QUESTÃO 10 ____________________________________  
 

 
 
A figura ilustra um ventilador de teto. É possível pintar as pás 
desse ventilador nas cores verde, azul, amarela, vermelha, 
laranja ou pink. Cada uma das pás pode ser pintada em 
qualquer das cores disponíveis, sendo cada pá pintada em 
uma única cor. Nessas condições, o número total de 
ventiladores distintos que é possível produzir é 
 
(A) 20. (B) 56. (C) 120. (D) 216. (E) 720. 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 11_____________________________________ 
 
Considere a afirmativa em relação à figura a seguir “Se o 

triângulo é preto, então há um número par no quadrado”.  

 

 

 

Em relação às partes (I), (II), (III) e (IV) da figura e à 

afirmativa apresentada, é correto afirmar que 

 

(A) a parte (I) é a única que a nega. 

(B) as partes (I) e (IV) a contradizem. 

(C) as partes (II) e (III) a confirmam igualmente. 

(D) a parte (IV) é a única que a nega totalmente. 

(E) a parte (II) é a única para a qual ela é verdadeira. 

 

 

QUESTÃO 12_____________________________________ 

 

Considere as duas proposições verdadeiras a seguir. 

 

P: No conjunto dos números inteiros, é múltiplo de três todo 

número cuja soma dos valores absolutos de seus algarismos 

é igual a um múltiplo de três. 

Q: No conjunto dos números inteiros, é múltiplo de nove todo 

número cuja soma dos valores absolutos de seus algarismos 

é igual a um múltiplo de nove. 

 

Em relação a essas duas proposições, é correto afirmar que 

 

(A) P e Q são análogas. 

(B) P e Q apresentam conclusões idênticas. 

(C) Q é uma dedução que se faz a partir de P. 

(D) P é uma inferência que se faz a partir de Q. 

(E) Q é uma inferência que se faz a partir de P. 

QUESTÃO 13 ____________________________________  
 

(8/3/2012) Uma senhora brasileira de 77 anos de 

idade foi barrada pela imigração espanhola e passou três 

dias retida no aeroporto de Barajas, em Madri. Dionísia  

Rosa da Silva chegou do Brasil na última  

segunda-feira (5) acompanhada da neta, Amanda de 

Oliveira, mas não pôde entrar no país porque não teria a 

carta-convite exigida de brasileiros que chegam à Espanha 

para se hospedar com familiares ou amigos. Dionísia ficaria 

hospedada na casa da filha e do genro, pais de Amanda. 

 
Internet: <http://noticias.r7.com> (com adaptações). 

Acesso em 11/3/2012. 

 

Acerca do assunto abordado no texto e de outros a ele 

relacionados, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A carta-convite a que o texto refere-se não pôde ser 

expedida pelos familiares que abrigariam Dionísia 

Rosa porque, segundo o governo da Espanha, estes 

estão em situação irregular naquele país. 

(B) Apesar das duras condições impostas a Dionísia Rosa, 

quando de sua permanência em Madri, o Brasil não 

cogita impor condições de reciprocidade em relação a 

imigrantes de origem espanhola em situação análoga à 

da brasileira. 

(C) Um protesto formal a respeito do tratamento dado à 

senhora Dionísia, levado a efeito pela Embaixada 

brasileira em Madri, gerou uma crise diplomática entre 

os dois países, apenas contornada com um encontro 

entre os dois chefes de governo. 

(D) Entre os países integrantes do Mercosul, à exceção do 

Uruguai, cujo Parlamento ainda não aprovou a 

legislação imigratória comum, não há exigência de 

visto nem de passaporte para ingresso no país, 

bastando apenas a apresentação de documento de 

identidade original com menos de 10 anos de emissão.  

(E) Os elevados gastos de turistas brasileiros nos Estados 

Unidos foram vistos como uma das motivações para 

que, recentemente, Barack Obama anunciasse o fim 

da exigência de vistos para ingresso no seu país de 

pessoas oriundas do Brasil. 
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QUESTÃO 14_____________________________________ 
 

O ministro do esporte, Aldo Rebelo, afirmou nesse 

sábado (3) que o governo brasileiro não vai mais aceitar o 

secretário-geral da Federação Internacional de Futebol (Fifa), 

Jérôme Valcke, como interlocutor para as negociações 

relacionadas à organização da Copa do Mundo de 2014 que 

será realizada no Brasil. 

Na sexta (2), Valcke criticou duramente a atuação do 

Brasil e a demora na aprovação da Lei Geral da Copa, que 

estabelece regras para o mundial e tramita no Congresso 

Nacional. Valcke chegou a dizer que o país estava 

precisando de um kick up in the backside, expressão que 

pode ser traduzida como chute no traseiro. 

 

Internet: <http://g1.globo.com>. Acesso em 3/3/2012. 

 

Considerando o texto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Para a Copa do Mundo de 2014, prevê-se a realização 

de jogos em todas as regiões brasileiras, à exceção do 

norte do país, onde o futebol é, tradicionalmente, 

esporte de pouca expressão. 

(B) O recente afastamento do presidente da Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF), tradicional aliado de 

Jérôme Valcke, implicou a reconsideração do 

secretário-geral da Fifa a respeito de suas declarações. 

Negando o sentido pejorativo que lhes foi atribuído, 

Valcke formulou um pedido oficial de desculpas, 

recusado pelo governo brasileiro. 

(C) A nomeação do jogador Ronaldo “Fenômeno” para o 

cargo de presidente do Comitê Organizador Local 

(COL) da Copa 2014 integra um conjunto de ações do 

governo brasileiro visando fortalecer a presença de 

ex-atletas no comando da CBF. 

(D) As repercussões negativas acerca da mudança do 

nome do Estádio Mané Garricha para Estádio Nacional 

de Brasília provocaram o imediato recuo do Governo 

do Distrito Federal, que confirmou a manutenção do 

nome do velho estádio, já demolido.  

(E) O Centro Internacional de Transmissão da Copa de 

2014, que irá gerar imagens do evento para todo o 

mundo, estará sediado na cidade do Rio de Janeiro.  

QUESTÃO 15 ____________________________________  
 

A três dias de receber, em Washington, o primeiro 
ministro Benjamin Netanyahu, o presidente Barack Obama 
deixou evidente ontem a preocupação dos Estados Unidos 
com um possível ataque de Israel a instalações nucleares do 
Irã. Enquanto Netanyahu, em visita ao Canadá, convocou a 
comunidade internacional a conter o regime islâmico em sua 
busca implacável por armas nucleares, Obama recomendou 
cautela para não ajudar o adversário. 

 
In: Correio Braziliense, 3/3/2012, p. 18 (com adaptações). 

 
A respeito do assunto abordado no texto, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) Por “regime islâmico”, é correto entender também 

regime árabe. 
(B) A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) 

tem apresentado provas indiscutíveis de que o regime 
iraniano desenvolve programas destinados à produção 
de bombas atômicas, o que explica a expressão “busca 
implacável por armas nucleares”, presente no texto. 

(C) A instabilidade nas relações entre Israel e o regime de 
Teerã geram a possibilidade de um confronto militar 
entre os dois países e provoca forte instabilidade nos 
mercados energéticos globais, uma vez que o Irã, ao 
contrário de Israel, é grande produtor de petróleo e rico 
também em gás natural.  

(D) O processo que ficou conhecido como Primavera 
Árabe, iniciado na Tunísia em fins de 2010, não atingiu 
o Irã. Naquele país, o atual governo, de orientação 
religiosa, goza de ampla popularidade, sem que 
tenham emergido ali movimentos de contestação 
interna ao regime. 

(E) Buscando ampliar sua base de apoio no plano 
internacional, o presidente do Irã, Mahmoud 
Ahmadinejad, visitou em janeiro último a Colômbia, 
cujo presidente, Juan Manuel Santos, tornou-se o 
baluarte da resistência na América Latina ao que o Irã 
chama de neoimperialismo dos Estados Unidos. 

 
QUESTÃO 16 ____________________________________  
 
O Decreto n.º 44.045/1958 regulamenta a Lei n.º 3.268/1957 
e suas alterações posteriores. No que diz respeito às 
penalidades decorrentes do processo eticoprofissional 
aplicável aos médicos, assinale a alternativa correta com 
base nesse decreto. 
 
(A) Apenas nas decisões que resultarem na cassação da 

autorização para o exercício profissional é que o 
referido decreto prevê como obrigatório o recurso 
ex-officio por parte do CRM. 

(B) É assegurado o direito de não-identificação do autor 
das denúncias decalcadas em infração 
eticoprofissional, nos casos a serem disciplinados em 
regimento interno de cada CRM. 

(C) As penas disciplinares aplicáveis aos infratores da 
ética profissional são as seguintes: advertência 
confidencial, em aviso reservado; multa; censura 
confidencial, em aviso reservado; censura pública, em 
publicação oficial; suspensão do exercício profissional, 
até trinta dias; e cassação do exercício profissional.  

(D) É de quinze dias, a contar da data da cientificação da 
decisão do julgamento, o prazo para o interessado 
apresentar recurso de apelação à decisão do CRM que 
aplicou a penalidade. 

(E) É de quinze dias o prazo para apresentação de defesa 
perante a Comissão de Instrução, no caso de 
recebimento de queixa ou de denúncia pelo presidente 
do Conselho Regional de Medicina (CRM). 
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QUESTÃO 17_____________________________________ 
 
A função de polícia administrativa do Estado, caracterizada 
como o poder de limitação e regulação das atividades, no 
âmbito das profissões, é exercida pelos conselhos 
profissionais. Acerca de suas características, aplicáveis em 
relação ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e aos 
Conselhos Regionais de Medicina (CRMs), assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A Lei n.º 3.268/1957, em alinhamento às leis próprias 

de outros conselhos profissionais, passou a prever 
como natureza jurídica dos Conselhos de Medicina a 
modalidade de agência reguladora. 

(B) O vínculo funcional trabalhista, com submissão às 
regras da Consolidação das Leis do Trabalho 
(portanto, não sendo estatutários seus colaboradores), 
mantido pelos conselhos profissionais, é ditado em 
face de suas personalidades jurídicas de direito 
privado, o que não afasta a incidência das normas 
constitucionais à atuação dos referidos conselhos. 

(C) O CFM tem autonomia administrativa e financeira 
garantida por lei; os CRMs têm autonomia 
administrativa. Não é prevista, na lei regedora do 
sistema dos Conselhos de Medicina, a autonomia 
financeira aos CRMs, em face de constar como 
competência do CFM a fixação de anuidade única 
cobrada aos inscritos nos CRMs.  

(D) O sistema de eleição à função de conselheiro federal é 
do modelo indireto, o que significa que os conselheiros 
dos CRMs é que são os candidatos passíveis de 
registro de suas candidaturas ao CFM bem como os 
legitimados a se habilitar para votar na eleição para o 
CFM. 

(E) Prevê expressamente a Lei n.º 3.268/1957, que dispõe 
sobre os Conselhos de Medicina, que os próprios 
CRMs, os quais aplicam as sanções disciplinares, 
podem, além dos interessados, provocar por recurso o 
CFM para revisão dessas sanções, cabendo ao CFM 
conhecer e deliberar a respeito. 

 
 
QUESTÃO 18_____________________________________ 
 
A Resolução CFM n.º 1.931/2009, que dispõe sobre o Código 
de Ética Médica, traça regras relativas a direitos, deveres e 
responsabilizações dos médicos. Acerca da responsabilidade 
de tais profissionais, tema tão importante à sociedade como 
um todo, assinale a alternativa correta de acordo com aquele 
diploma normativo. 
 
(A) A responsabilidade médica é pessoal e intransferível, 

somente podendo ser presumida nos casos em que o 
médico cometer erro grosseiro, a juízo dos comitês de 
ética dos CRMs. 

(B) A responsabilidade do médico é pessoal e 
intransferível, sendo excluída nos casos em que o 
procedimento é, expressamente, solicitado pelo próprio 
paciente, ou, em este não tendo condições de fazê-lo, 
com formal autorização dos pais, filhos ou 
cônjuge/companheiro(a). 

(C) É infração ética afastar-se, mesmo que 
temporariamente, sem deixar outro médico 
encarregado, de qualquer um de seus pacientes que 
estejam sob seu tratamento, ainda que não internados. 

(D) O médico tem como dever profissional esclarecer o 
paciente, entre outros, acerca dos determinantes 
sociais de sua doença. 

(E) É infração ética a intervenção pelo médico no genoma 
humano com vista à modificação deste, quaisquer que 
sejam os fins almejados. 

QUESTÃO 19 ____________________________________  
 
O processo eticoprofissional a que os médicos submetem-se 
tem normatização própria do âmbito do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), a saber, a Resolução CFM n.º 1.897/2009. 
A respeito do procedimento disciplinar nela previsto, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Caso a infração seja cometida em local em que o 

médico não possua inscrição, o CRM do local da 
infração remeterá os autos ao conselho em que o 
médico for inscrito, para, neste, por competência 
originária, ser apurada a infração e, se cabível, 
aplicada a penalidade. 

(B) É previsto na referida resolução o instituto da 
reabilitação do médico, que consiste na retirada, de 
seu prontuário, da sanção aplicada, desde que a pena 
não tenha sido a cassação do exercício profissional, 
mediante requerimento seu junto ao CRM em que está 
inscrito, e com os requisitos de que tenha transcorrido 
o prazo de cinco anos a contar do cumprimento da 
penalidade e, nesse período, não conte o médico com 
a aplicação de nenhuma outra sanção eticoprofissional, 
bem como, no caso de a infração também ter sido 
crime, tenha havido a correspondente reabilitação 
criminal. 

(C) O interessado, uma vez instaurado o procedimento 
eticoprofissional, poderá indicar até três testemunhas. 

(D) O julgamento do procedimento eticoprofissional será 
público, devendo, no caso de aplicação de sanção 
disciplinar, ser publicado extrato no Diário Oficial bem 
como em jornal de grande publicação, nele devendo 
constar o nome do médico e a sanção aplicada. 

(E) Como consequência do julgamento do processo de 
sindicância, poderá ocorrer o arquivamento do referido 
processo ou, ainda, a instauração de procedimento 
eticoprofissional. 

 
 
QUESTÃO 20 ____________________________________  
 
A Resolução CFM n.º 1.753/2004, que dispõe sobre o 
Regimento Interno do Conselho Federal de Medicina (CFM), 
é essencial instrumento de consulta para os empregados do 
referido Conselho, disciplinando os procedimentos aplicáveis 
na rotina administrativa da entidade. A respeito do controle 
exercido pelo CFM sobre os Conselhos Regionais de 
Medicina (CRMs), assinale a alternativa correta. 
 
(A) Poderá exercer o direito de representação perante o 

CFM um quinto dos conselheiros de determinado CRM, 
a fim de que o CFM proceda à fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
CRM, bem como das contas que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade da qual resulte dano às 
finanças do CRM. 

(B) As tomadas de contas realizadas por comissão própria 
do CFM sobre os CRMs serão anuais, abrangendo 
auditorias e inspeções. 

(C) A Comissão de Tomadas de Contas do CFM é o órgão 
que realiza o controle interno das atividades financeiras 
e administrativas dos CRMs. 

(D) As prestações de contas dos CRM obedecerão a 
portarias emanadas do conselho superior dos referidos 
conselhos, cabendo ao CFM o referendum das 
referidas prestações de contas previamente à sua 
entrada em vigor. 

(E) O diretor tesoureiro do CFM é o responsável pela 
aprovação das contas dos CRMs, devendo, em caso 
de indício de outras irregularidades que não as 
administrativas, dar ciência às autoridades 
competentes. 




