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TIPO 1

A Certificação Digital e a Ordem dos Advogados do Brasil 
 

Através do Provimento nº 97/2002, a Ordem dos Advogados do Brasil 
instituiu a infra-estrutura das chaves públicas na entidade. A OAB tornou-
se Autoridade Certificadora e, atualmente, confere aos advogados o 
certificado A3, dotado de alto padrão de segurança, uma vez que obriga a 
presença do advogado na Autoridade de Registro, entidade vinculada à 
sua respectiva Autoridade Certificadora, responsável pelo 
credenciamento dos usuários. A certificação será obtida mediante a 
posse da nova carteira emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
munida de chip eletrônico e das chaves, pública e privada, através de um 
leitor de cartão, a ser adquirido pelo advogado. 

A medida tecnológica promete inovações jamais vistas: reduzir o 
número de autos impressos que atualmente inundam os cartórios e 
geram lentidão nas tramitações processuais, aprimorando, portanto, o 
trabalho do serventuário; permite ao advogado praticar atos sem sair de 
seu escritório ou de sua casa; e confere segurança digital para as 
assinaturas eletrônicas que, apesar de já existirem, haja vista o exemplo 
do Pretório Excelso, não possuíam segurança adequada e não 
unificavam todos os tribunais. A unificação das assinaturas eletrônicas, 
por meio das certificações digitais conferidas pela Ordem dos Advogados 
do Brasil como Autoridade Certificadora, inaugura uma nova era no 
processo judicial digital brasileiro. 

É evidente que, como toda e qualquer novidade, o processo digital e, 
mais ainda, a certificação digital, sejam alvo de discussões. Importante 
dirimir todas as dúvidas, haja vista ser uma inovação, portanto, nunca 
praticada no Brasil. Questionamentos diversos já se fazem acerca do 
processo digital. Se o processo físico for abolido, isso obrigará todo 
advogado a possuir, no mínimo, um computador e uma impressora, caso 
queira peticionar de qualquer lugar. Outra dúvida faz-se presente no que 
se refere aos anexos das peças. Documentos que não podem ser 
digitalizados por meio de scanner, como poderão ser acostados às peças 
eletrônicas? E com relação à possibilidade dos processos digitais 
sofrerem ataques de hackers? Haverá backup físico ou apenas 
eletrônico? 

As mesmas dúvidas aplicam-se à certificação digital, principalmente 
com relação à segurança. No entanto, todo instrumento cujo objetivo é 
facilitar o exercício das funções de cada cidadão é válido. Todo o início 
possui dificuldades. Resta evidente que não se podem criar normas 
legais, instituindo determinadas práticas, sem oferecer possibilidades 
reais aos seus usuários. O poder de compra de computadores, por 
exemplo, deve ser estendido a todos os advogados. O processo digital 
em funcionamento conjunto com a certificação digital, agora conferida 
pela Ordem dos Advogados do Brasil, vai garantir aos operadores do 
Direito uma ferramenta poderosa e facilitadora para o bom exercício da 
advocacia. 

MAGALHÃES, B. B. Disponível em: http://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/5975/.  
Acesso em: 30/11/2010. Adaptado. 

 

1. Em relação ao texto, é correto o que se afirma em: 

a) Tanto a adoção do processo digital quanto a adoção da 
certificação digital têm gerado dúvidas. 

b) Por meio da certificação emitida pela OAB, os tribunais vão poder 
unificar as assinaturas eletrônicas.  

c) Conforme prevê o Provimento n. 97/2002, a certificação emitida 
pelo advogado é dotada de alto padrão de segurança. 

d) As dificuldades inerentes às novas práticas jurídicas oferecem, 
em contrapartida, reais possibilidades de certificação digital. 

 
2. Assinale a alternativa que melhor resume o texto. 

a) A assinatura digital vai revolucionar a atuação do advogado, 
permitindo que ele atue nos tribunais e nos processos eletrônicos 
sem ter que se deslocar até os tribunais. Além disso, o processo 
digital associado à certificação digital vai garantir um serviço 
muito mais ágil, facilitando os serviços dos advogados. 

b) A autoridade Certificadora, representada pela OAB, confere ao 
advogado a autorização para assinar eletronicamente e com 
segurança documentos digitalizados em papel A3. Mesmo 
havendo muitas dúvidas, essa mudança veio para ficar e vai 
revolucionar o trabalho nos tribunais. 

c) A OAB está credenciada a fornecer certificados digitais aos 
advogados. Tal certificação é uma inovação que dará agilidade na 
tramitação de processos, unificará as assinaturas eletrônicas nos 
Tribunais, entre outras vantagens. Mesmo assim, o processo 
digital e a certificação digital não estão livres de algumas 
incertezas, principalmente aquelas relacionadas à abolição do 
processo físico e à segurança da assinatura eletrônica. 

d) A certificação digital fornecida pela OAB serve para reduzir o 
número de processos impressos que sobrecarregam os cartórios 
e para agilizar a tramitação dos mesmos. Sem sair de casa, o 
advogado poderá assinar eletronicamente petições e outros 
documentos, com a mesma segurança alcançada pelo Pretório 
Excelso. Acrescentam-se a isso inúmeras inovações, cujo 
alcance e segurança somente serão avaliados com o passar do 
tempo. 

3. Em relação ao texto, é correto afirmar que: 

a) A frase “O poder de compra de computadores, por exemplo, deve 
ser estendido a todos os advogados” dá a entender que existem 
advogados sem condições econômicas para adquirir um 
computador e uma impressora. 

b) Se antes havia dúvidas sobre a segurança do processo digital e 
da certificação digital, isso deixou de existir à medida que a OAB 
assumiu a condição de Autoridade Certificadora. 

c) A Certificação Digital emitida pela OAB somente será válida se o 
advogado adquirir um chip, público ou privado, e um leitor de 
cartões. 

d) Antes de a OAB fornecer a certificação digital, as assinaturas 
eletrônicas já eram usadas no Pretório Excelso, com igual padrão 
de segurança adequada. 

 
 
4. Sobre o texto, é possível deduzir que: 

a) Todos os advogados, para poderem continuar atuando nos 
tribunais, deverão providenciar uma nova carteira fornecida pela 
OAB. 

b) A certificação digital conferida pela OAB impedirá a ação dos 
hackers nos processos físicos que inundam os cartórios. 

c) O autor assume posição favorável à certificação digital fornecida 
pela OAB. 

d) Entre as inovações tecnológicas previstas com a adoção da 
certificação digital em processos eletrônicos, destaca-se a 
possibilidade de o réu ser julgado à revelia. 

 
 
5. Assinale a alternativa em que a substituição do termo destacado pela 

expressão sugerida entre parênteses mantém o sentido original do 
texto. 

a) “No entanto, todo instrumento cujo objetivo é facilitar o exercício 
das funções de cada cidadão é válido.” (Não obstante) 

b) “Documentos que não podem ser digitalizados por meio de 
scanner, como poderão ser acostados às peças eletrônicas?” 
(excluídos) 

c) “Se o processo físico for abolido, isso obrigará todo advogado a 
possuir, no mínimo, um computador e uma impressora, caso 
queira peticionar de qualquer lugar.” (quando quiser) 

d) “É evidente que, como toda e qualquer novidade, o processo 
digital e, mais ainda, a certificação digital, sejam alvo de 
discussões.” (Indiscutivelmente) 

 
 
6. Assinale a frase que está de acordo com as normas da língua 

portuguesa padrão. 

a) “Por definição o homem tem necessidade de se vincular, de 
pertencer e por tanto, se envolver, se implicar naquilo que faz e 
nas suas relações afetivas.” 

b) “Os analistas de sistemas são profissionais cujas atividades estão 
ligadas à localização de problemas e à oferta de soluções em 
matéria de computadores, programas, fluxo de informações e 
redes internas.” 

c) “A partir daí, o serventuário competente acosta aquela petição 
aos autos do processo, certificam a juntada e encaminham os 
autos ao Juiz, que permanecem conclusos até a apreciação pelo 
magistrado.” 

d) “Foi surpreendente a quantidade de advogados que vieram 
participar, aprender na prática e conhecer essas inovações que 
vai facilitar o acesso da população e a transparência de todas as 
ações.” 

 
 
7. Assinale a frase em que os termos destacados estão corretamente 

empregados. 

a) O meu engenheiro é um cidadão em cuja capacidade podemos 
confiar. 

b) Prefiro ficar sozinho do que perdoar os que me deixaram neste 
estado deplorável de dependência física. 

c) Promoveu um evento grandioso em setembro deste ano onde 
gastou um fortuna. 

d) Certificou a seus superiores no Ministério de que a Comissão de 
Licitações estava prestes s pedir demissão. 

 
  



CONS
Cargo
 

Plane

8. Qua
exc

a) 

b) 

c) 

d) 

 
9. Um

aut
açã
e A

Sob
CO

 

I. 

II. 

III. 

IV. 

 

A
 

a) 
b) 
c) 
d) 

 
10. Ana

 

Bas
qua
e c
cop

 

a) 

b) 
c) 
d) 

 
11. Um

dad
pon
um
arq

I. 

II. 

III. 

IV. 

A s

a) 
b) 
c) 
d) 

 
 

SELHO REGIO
o: 1047 - Méd

ejamento e E

anto à concor
ceto a: 

Os dois milhõ
existirem no V
análise em bre
Depois vieram
que havia ao lo
Para melhor a
exemplo, os qu
Devem haver 
polícia, até o m
envolvidos. 

ma regra é um
omaticamente n

ão baseia-se na
Alertas 

bre o Assistente
ORRETO afirmar

O Assistente d
uma regra par
de uma pessoa
O Assistente 
criação de um
imediatamente
selecionando 
“Executar agor
O Assistente d
uma regra pa
receber uma m
O Assistente d
regras.  

A sequência corr

As assertivas I
Apenas as ass
Apenas as ass
Apenas a asse

alise a planilha 

seado no valor 
al a fórmula que
calculará o val
piada para as cé

=SE(B3>300;1
7%))))*B3 
=SOMASE(E4
=$B$3*$F$4 
=PROCV(B3;E

m arquivo é uma
dos. Seu nome
nto. Na primeira
a extensão que
uivos, é CORR

As extensões 
criadas pelos 
BROffice.  
As extensões 
imagens. 
A extensão dll
operacional W
As extensões 
compactados. 

sequência corret

Apenas as ass
Apenas as ass
As assertivas I
Apenas a asse

ONAL DE MED
dico Fiscal 

Execução IES

rdância verbal,

ões de habitant
Vale do Rio do
eve. 
m muitos estran
ongo de todo o 
acolher a todos
uartos do andar
mais de vinte 

momento, tenha

ma ação que o
nas mensagens

as condições es

e de Regras e A
r que: 

de Regras e A
ra mover todas
a para uma pas
de Regras e A
ma regra, que
e, clicando no 

a(s) regra(s) 
ra”. 
de Regras e A
ara que o Out
mensagem de a
de Regras e Ale

reta é:  

I, II, III e IV estã
sertivas I, II e III
sertivas I e II es
ertiva I está corr

a seguir: 

das compras d
e localizará a p
or do descont
élulas C4, C5, C

1%;SE(B3>500;

4:E7;3) 

E$4:F$7;2)*B3 

a estrutura usad
e é dividido em
a parte tem-se 
e indica o tipo d

RETO afirmar: 

docx e rtf são, 
processadore

bmp, jpg, gif, p

l corresponde a
Windows  

de arquivos r

ta é:  

sertivas II e III e
sertivas II, III e I
I, II, III e IV estã
ertiva III está co

DICINA DO D

SES              

 todas as fra

tes que a pesq
o Peixe serão o

ngeiros para tra
litoral. 

s os visitantes,
r inferior. 
acusações de 

a conseguido id

o Microsoft Ou
s de email envi
specificadas no 

Alertas do Micro

Alertas permite 
s as mensagen
sta que não seja
Alertas permite
e faça o Outlo

botão “Execut
desejada(s) e

Alertas permite 
tlook 2007 toq
lguém. 

ertas não permit

ão corretas. 
 estão corretas
tão corretas. 
reta. 

do cliente e na 
porcentagem na
o da célula C

C6 e C7? 

3%;SE(B3>100

da pelo comput
m duas partes
o nome do ar

do arquivo. Sob

respectivamen
s de texto do

png e tif corresp

a arquivos de b

rar e zip corre

estão corretas. 
V estão correta

ão corretas. 
orreta. 

DISTRITO FED

                   

ases estão co

quisa do IBGE 
objeto de uma 

abalhar nas faz

 podem-se usa

extorsão, sem 
dentificar nenhu

utlook 2007 ex
adas ou recebi
Assistente de R

osoft Outlook 2

que o usuário 
s de email rece
a a Caixa de En
e ao usuário, a
ook 2007 exec
tar Regras Ag

e clicando no 

que o usuário 
ue um som q

te que o usuário

. 

tabela de desc
a tabela de desc
3 e que deve

00;6%;SE(B3>1

tador para arma
s, separadas p
rquivo e na seg
bre as extensõe

nte, extensões p
o Microsoft Of

pondem a arquiv

bibliotecas do s

spondem a ar

as. 

DERAL – CRM

                   

orretas, 

afirma 
ampla 

zendas 

ar, por 

que a 
um dos 

xecuta 
das. A 

Regras 

2007, é 

defina 
ebidas 

ntrada.  
após a 
cutá-la 
ora...”, 
botão 

defina 
quando 

o copie 

 
contos, 
contos 

erá ser 

500; 

azenar 
por um 
gunda, 
es dos 

padrão 
ffice e 

vos de 

istema 

rquivos 

12. A

U
p
po
in
p

a
b
c)
d

 
13. D

da
o
ut
C
re

a

b

c)

d

14. A
u
lo
re
na
u

a
b
c)
d

15. A

a

b

c)

d

16. A

a

b

c)

d

 

M-DF – EDITA

                    

Analise e assina

Um software é u
roduzem a fun
ossibilitam qu

nformação; e __
rogramas. 

 

) janelas – info
) interfaces – i
) informações
) instruções –

Dentro os recurs
ados armazena
peracional Wind
tilizar-se do S

Criptografia de 
ecursos É INCO

) O EFS cripto
está associa

) O BitLocker 
como supor
sistema oper

) O BitLocker
pessoais e d
operacional, 
removíveis in

) O EFS pod
pessoais ind
uma unidade

 
As Bibliotecas d

ma vitrine de a
ocal de origem, 
ecursos abaixo,
avegação, NÃO
ma biblioteca? 

) Mídias remov
) Unidade de d
) Unidade Flas
) Unidade C o
 

Assinale a altern

) Em Brasília 
Medicina, co
ficam subord
Federal.  

) Em Brasília 
Medicina, co
ficam subor
Enfermagem

) Em Brasília 
Medicina, co
ficam subord

) Em Brasília 
Medicina, co
ficam subord
Federal. 
 

Assinale a altern

) O Conselho
constituem-s
personalidad
administrativ

) O Conselho
constituem-s
dotado de p
personalidad

) O Conselho
constituem-s
personalidad
autonomia ad

) O Conselho
constituem-s
personalidad
administrativ

AL 001/2010  

                   

le a opção que 

m conjunto de _
ção e o desem
e os program
_________ que

ormações – rela
nstruções – doc
– instruções – m
estruturas de d

sos de seguran
ados em seu m
dows 7 nas ver

Sistema de Arq
Unidade de 

ORRETO afirma

ografa arquivos
do. 
não exige e n

te para criptog
racional.  
r pode ser us
de sistema, em 
em unidades de

nformações – in
de ser usado 
ividualmente, m

e.  

e todas as ver
arquivos, ou se
mas podem ser
mesmo quando

O PERMITE qu

víveis tais como
disco rígido adic
sh conectadas p
u disco rígido p

ativa correta: 

está localizad
om jurisdição e
dinados os Con

está localizad
om jurisdição e
rdinados os C

m. 
está localizad

om jurisdição e
dinados os Cons

está localizad
om jurisdição e
dinados os Con

ativa correta: 

 Federal e os
se em seu conju
de jurídica de
a e financeira. 
 Federal e os

se em seu con
personalidade j
de de direito priv
 Federal e os

se em seu conju
de jurídica de
dministrativa e f
 Federal e os

se em seu conju
de jurídica de
a e financeira. 

                   

completa a des

__________ qu
mpenho deseja
mas manipulem
e descrevem a 

atórios 
cumentos 
manuais 

dados – docume

nça para proteç
microcomputado
rsões Ultimate e
quivos com C
Disco BitLocke

ar que:  

s somente da c

nem usa nenh
grafar uma de

sado para cri
uma determina
e dados fixas e

nstruções – man
para criptograf

mas não criptogr

rsões do Windo
eja, eles contin
r exibidos nesta
o conectado e  
ue seus arquiv

o CD ou DVD.  
cional ou extern
pela USB. 

principal. 

da a matriz do
em todo o terri
nselhos Regiona

da a sede do 
em todo o terri
Conselhos Reg

da a sede do 
em todo o terri
selhos Regiona
da a sede do 
em todo o terri
nselhos Regiona

s Conselhos R
unto uma autarq
e direito priva

s Conselhos R
njunto uma au
jurídica de dire
vado. 
s Conselhos R
unto uma autarq
e direito públi
financeira. 
s Conselhos R
unto uma autarq
e direito púb

 

       Página 

TIP

scrição a seguir

ue, quando exec
ados; ________
m adequadam
operação e o 

entos  

ão das unidade
r, utilizando  o 
e Enterprise, é 

Criptografia (EF
er. Com base 

conta de usuário

hum hardware 
terminada unid

ptografia de a
ada unidade do 
 em unidades d

nuais. 
far pastas e a
rafa o conteúdo

ows 7 funciona
nuam armazena
as Bibliotecas. Q
disponível no p
os sejam inclu

na.  

Conselho Fed
tório nacional, 
ais, exceto o do

Conselho Fed
tório nacional, 
ionais de Med

Conselho Fed
tório nacional, 
is. 
Conselho Fed

tório nacional, 
ais, exceto o do

Regionais de M
quia, ambos dot
ado, com au

Regionais de M
utarquia, sendo
eito público e 

Regionais de M
quia, ambos dot
co, este últim

Regionais de M
quia, ambos dot
blico, com au

2 de 6 

O 1

:  

cutadas, 
___ que 

mente a 
uso dos 

es e dos 
sistema 
possível 

FS) e a 
 nestes 

o à qual 

especial 
dade do 

arquivos 
sistema 

de dados 

arquivos 
o total de 

m como 
ados no 
Qual dos 
painel de 
ídos em 

deral de 
ao qual 

o Distrito 

deral de 
ao qual 

dicina e 

deral de 
ao qual 

deral de 
ao qual 

o Distrito 

Medicina 
tados de 
utonomia 

Medicina 
o aquele 

este de 

Medicina 
tados de 

mo sem 

Medicina 
tados de 
utonomia 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL – CRM-DF – EDITAL 001/2010  
Cargo: 1047 - Médico Fiscal 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                     Página 3 de 6 

TIPO 1

17. Assinale a alternativa correta: 

a) O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 26 (vinte e seis) 
conselheiros titulares, sendo, 1 (um) representante de cada 
Estado da Federação; 1 (um) representante do Distrito Federal; 1 
(um) representante e respectivo suplente indicado pela 
Associação Médica Brasileira.  

b) O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 27 (vinte e sete) 
conselheiros titulares, sendo, 1 (um) representante de cada 
Estado da Federação; 1 (um) representante do Distrito Federal; 1 
(um) representante e respectivo suplente indicado pela 
Associação Médica Brasileira.  

c) O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 28 (vinte e oito) 
conselheiros titulares, sendo, 1 (um) representante de cada 
Estado da Federação; 1 (um) representante do Distrito Federal; 1 
(um) representante e respectivo suplente indicado pela 
Associação Médica Brasileira.  

d) O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 29 (vinte e 
nove) conselheiros titulares, sendo, 1 (um) representante de cada 
Estado da Federação; 1 (um) representante do Distrito Federal; 2 
(dois) representantes e respectivos suplentes indicados pela 
Associação Médica Brasileira.  

 
 
18. Assinale a alternativa correta: 

a) Os Conselheiros e respectivos suplentes do Conselho Federal de 
Medicina – CFM, representantes dos Estados e do Distrito 
Federal, serão escolhidos por escrutínio secreto e maioria de 
votos, presentes no mínimo 20% (vinte por cento), dentre os 
médicos regularmente inscritos em cada Conselho Regional.  

b) Os Conselheiros e respectivos suplentes do Conselho Federal de 
Medicina – CFM, representantes dos Estados, serão escolhidos 
por escrutínio aberto e maioria de votos, presentes no mínimo 
20% (vinte por cento), dentre os médicos regularmente inscritos 
em cada Conselho Regional. 

c) Todos Conselheiros e respectivos suplentes do Conselho Federal 
de Medicina – CFM serão escolhidos por escrutínio secreto e 
maioria de votos, presentes no mínimo 20% (vinte por cento), 
dentre os médicos regularmente inscritos em cada Conselho 
Regional. 

d) Os Conselheiros e respectivos suplentes do Conselho Federal de 
Medicina – CFM, representantes dos Estados e do Distrito 
Federal, serão escolhidos por escrutínio aberto e maioria de 
votos, presentes no mínimo 20% (vinte por cento), dentre os 
médicos regularmente inscritos em cada Conselho Regional. 

 
 
19. Assinale a alternativa correta: 

a) O pedido de inscrição do médico deverá ser dirigido ao Secretário 
Geral do competente Conselho Regional de Medicina que desejar 
atuar prioritariamente.  

b) O pedido de inscrição do médico deverá ser dirigido ao 
Presidente do Conselho Federal de Medicina. 

c) Os médicos legalmente habilitados ao exercício da profissão só 
poderão desempenhá-lo efetivamente depois de inscreverem-se 
no Conselho Federal de Medicina. 

d) Os médicos legalmente habilitados ao exercício da profissão só 
poderão desempenhá-lo efetivamente depois de inscreverem-se 
nos Conselhos Regionais de Medicina que jurisdicionarem a área 
de sua atividade profissional.  

 
 
20. Assinale a alternativa correta: 

a) O pedido de inscrição do médico será denegado quando tiver sido 
satisfeito o pagamento relativo à taxa de inscrição 
correspondente. 

b) Para todos os Conselhos Regionais de Medicina serão uniformes 
as normas de processar os pedidos de inscrição, os registros e as 
expedições da Carteira Profissional, valendo esta como prova de 
identidade e cabendo ao Conselho Federal de Medicina, 
disciplinar a matéria, por atos resolutórios.  

c) Para todos os Conselhos Regionais de Medicina serão uniformes 
as normas de processar os pedidos de inscrição, os registros e as 
expedições da Carteira Profissional, não valendo esta como prova 
de identidade civil e cabendo ao Conselho Federal de Medicina, 
disciplinar a matéria, por atos resolutórios.  

d) O pedido de inscrição do médico não será denegado quando não 
tiver sido satisfeito o pagamento relativo à taxa de inscrição 
correspondente.  

 
 
 

21. Assinale a alternativa correta: 

a) Ato administrativo é a declaração jurídica do Estado ou de quem 
lhe faça as vezes, no exercício de prerrogativas públicas, 
praticada enquanto comando complementar de lei e 
sempre  passível de reapreciação pelo Poder Judiciário.  

b) Imperatividade é o poder que os atos administrativos possuem de 
impor obrigações unilateralmente aos administrados, sempre 
depois da concordância destes. 

c) Autoexecutoriedade é o poder que os atos administrativos têm de 
serem executados pela própria Administração depois da 
solicitação ao Poder Judiciário. 

d) Exigibilidade ou coercibilidade é o poder que os atos 
administrativos possuem de serem exigidos quanto ao seu 
cumprimento, sem ameaça de sanção. 

 
 
22. Assinale a alternativa correta: 

a) São atos administrativos ordinatórios, aqueles que visam a 
disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta de seus 
agentes no desempenho de suas atribuições e encontram 
fundamento no Poder Hierárquico. São exemplos Ordens, 
Circulares, Avisos, Portarias, e Ofícios. 

b) O Poder Judiciário não pode rever o ato administrativo 
discricionário sob o aspecto da legalidade, mas pode analisar o 
mérito do ato administrativo, quando válido. 

c) São atos administrativos discricionários, aqueles praticados sem 
liberdade de opção, dentro dos limites da lei. 

d) São atos administrativos punitivos, aqueles que embora não 
contenham uma sanção, disciplinam as regras imposta pela 
Administração àqueles que infringirem disposições legais. 

 
 
23. Assinale a alternativa correta: 

a) Um dos princípios que regem os processos administrativos é o da 
Publicidade, que assegura sejam acessíveis ao público em geral, 
e não apenas às partes envolvidas, mesmo quando deva correr 
em sigilo.  

b) Um dos princípios que regem os processos administrativos é o do 
Contraditório, que assegura ao interessado ou acusado seja dada 
a possibilidade de produzir suas próprias razões e provas e que 
lhe seja dada a possibilidade de examinar todos os documentos, 
menos os sigilosos.  

c) Um dos princípios que regem os processos administrativos é o da 
Ampla Defesa, que assegura aos litigantes em geral, tanto na 
esfera administrativa quanto judicial, o direito à defesa, com os 
meios a ela inerentes. 

d) Um dos princípios que regem os processos administrativos é o do 
Interesse Público, que assegura sempre a realização do interesse 
do órgão público processante, gozando a denúncia presunção de 
veracidade. 
 
 

24. Assinale a alternativa correta: 

a) O administrado tem perante a Administração, entre outros, o 
direito de interpelar direta e pessoalmente a autoridade 
administrativa acerca da decisão em processo administrativo, que 
se manifestará em até 5 (cinco) dias. 

b) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação. 

c) O administrado tem perante a Administração, entre outros, o 
direito de formular alegações e apresentar documentos depois da 
decisão do processo administrativo, os quais poderão ser objeto 
de consideração pelo órgão competente. 

d) O administrado tem perante a Administração, entre outros, o 
direito de ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, 
que poderão, a seu critério, facilitar o exercício de seus direitos e 
o cumprimento de suas obrigações. 
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25. Assinale a alternativa correta: 

a) Nos processos administrativos da Administração Pública Federal 
serão observados, entre outros critérios, a proibição de cobrança 
de despesas processuais, mesmo as previstas em lei. 

b) Nos processos administrativos da Administração Pública Federal 
serão observados, entre outros critérios, o atendimento a fins de 
interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou 
competências, salvo autorização em lei. 

c) Nos processos administrativos da Administração Pública Federal 
serão observados, entre outros critérios, a adequação entre 
meios e fins, facultada a imposição de obrigações, restrições e 
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao 
atendimento do interesse público. 

d) Nos processos administrativos da Administração Pública Federal 
serão observados, entre outros critérios, a divulgação oficial dos 
atos administrativos, mesmo as hipóteses de sigilo previstas na 
Constituição. 

 
 
26. Assinale a alternativa correta: 

a) Estão dispensados de intimação os atos do processo que 
resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, 
sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades. 

b) Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, no idioma 
dos interessados, com a devida tradução para o português, com a 
data e o local de sua realização e se possível com a assinatura 
da autoridade responsável.  

c) Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver 
impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros 
órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam 
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em 
razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, 
jurídica ou territorial.  

d) Não é impedido de atuar em processo administrativo o servidor 
ou autoridade que tenha participado como perito, testemunha ou 
representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. 

 
 
27. Assinale a alternativa correta: 

a) A jurisdição disciplinar estabelecida na lei de regência da 
atividade médica derroga a jurisdição comum, mesmo quando o 
fato constitua crime punido em lei. 

b) Se o médico inscrito no Conselho Regional de um Estado passar 
a exercer, de modo permanente, atividade em outra região, ficará 
obrigado a requerer inscrição secundária no quadro respectivo. 

c) Quando deixar, temporária ou definitivamente, de exercer 
atividade profissional, o médico poderá manter sua carteira ou a 
depositará para guarda na secretaria do Conselho Regional de 
Medicina onde estiver inscrito. 

d) No prontuário do médico junto aos Conselhos Regionais de 
Medicina não poderão ser  feitas quaisquer anotações referentes 
ao mesmo, exceto os elogios e penalidades.  

 
 
28. Assinale a alternativa correta: 

a) Todo aquele que mediante anúncios, placas, cartões ou outros 
meios, se propuser ao exercício da medicina, fica sujeito às 
penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão, se não 
estiver devidamente registrado no Conselho Regional 
competente. 

b) Da imposição de qualquer penalidade no processo ético 
disciplinar caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da ciência, para o Conselho Federal, sempre com efeito suspenso 
da decisão. 

c) O poder de disciplinar e aplicar penalidades aos médicos 
compete exclusivamente ao Conselho Federal de Medicina. 

d) Da imposição de qualquer penalidade no processo ético 
disciplinar caberá recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da ciência, para o Conselho Federal, sempre com efeito 
suspenso da decisão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Assinale a alternativa correta: 

a) O médico se responsabilizará, em caráter pessoal ou presumido, 
pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de 
confiança e executados com diligência, competência e prudência. 

b) No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com 
seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico 
aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, 
desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas.  

c) O médico terá, para com os colegas, respeito, consideração e 
solidariedade, podendo, a seu juízo, se eximir de denunciar atos 
que contrariem os postulados éticos. 

d) Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico poderá 
realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
desnecessários, desde que seja motivado pela pesquisa 
científica. 

 
 
30. Assinale a alternativa correta: 

a) É direito do médico, entre outros, indicar o procedimento 
adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente 
reconhecidas, mesmo contrárias à legislação vigente. 

b) É direito do médico, entre outros, decidir  livremente o tempo a 
ser dedicado ao paciente, mesmo que o acúmulo de encargos ou 
de consultas venha a prejudicá-lo. 

c) É direito do médico, entre outros, requerer desagravo público ao 
Conselho Federal de Medicina quando atingido moralmente ou no 
exercício de sua profissão. 

d) É direito do médico, entre outros, apontar falhas em normas, 
contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe 
quando as julgar indignas do exercício da profissão ou 
prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros. 

 
 
31. Assinale a alternativa correta: 

a) É vedado ao médico, entre outras proibições, deixar de assumir 
responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do 
qual participou, exceto quando vários médicos tenham assistido o 
paciente. 

b) É vedado ao médico, entre outras proibições, delegar a outros 
profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica. 

c) É vedado ao médico, entre outras proibições, atribuir seus 
insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, mesmo nos 
casos em que isso possa ser devidamente comprovado. 

d) É vedado ao médico, entre outras proibições, deixar de assumir a 
responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado 
ou indicado, exceto quando solicitado ou consentido pelo paciente 
ou por seu representante legal. 

 
 
32. Assinale a alternativa correta: 

a) Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde – SUS, a participação no controle e na fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

b) São objetivos do Sistema Único de Saúde – SUS, entre outros, a 
assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das 
ações assistenciais e das atividades preventivas. 

c) Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde – SUS, definir as instâncias e mecanismos de controle e 
fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária.  

d) São objetivos do Sistema Único de Saúde – SUS, entre outros, 
promover a integração da classe médica em todo território 
nacional, implementando sua política salarial.  
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33. Assinale a alternativa correta: 

a) A realização de transplante ou enxertos de tecidos, órgãos ou 
partes do corpo humano só poderá ser realizada por 
estabelecimento público de saúde, e por equipes médico-
cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelo 
órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde.  

b) A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser 
precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e 
registrada por dois médicos participantes das equipes de 
remoção e transplante. 

c) A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos e 
partes do corpo humano só poderá ser autorizada após a 
realização, no doador, de todos os testes de triagem para 
diagnóstico de infecção e infestação exigidos em normas 
regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde.  

d) É permitida a remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes 
do corpo de pessoas que não forem identificadas até 72 (setenta 
e duas) horas depois do óbito. 

 
 
34. Assinale a alternativa correta: 

a) Não é considerado crime contra a saúde pública, inculcar, em 
invólucro ou recipiente de produtos terapêuticos ou medicinais, a 
existência de substância que não se encontra em seu conteúdo 
ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada. 

b) É considerado crime contra a saúde pública, entre outros, deixar 
o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja 
notificação é compulsória. 

c) Não é considerado crime contra a saúde pública, corromper, 
adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício 
destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-
lhe o valor nutritivo. 

d) É considerado crime contra a saúde pública, entre outros, 
falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a 
higiene pessoal.  

 
 
35. Assinale a alternativa correta: 

a) O conselheiro regional do CRM-DF é o médico habilitado de 
acordo com a legislação específica, registrado em qualquer 
conselho regional da federação e indicado para integrar o 
Conselho.  

b) O exercício da função de conselheiro regional do CRM-DF é 
honorífico e seu mandato tem duração de 6 (seis) anos.  

c) O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal – CRM-DF 
com sede em Brasília - DF e jurisdição em todo o território 
nacional é uma autarquia dotada de personalidade jurídica de 
direito público, com autonomia administrativa e financeira. 

d) O CRM-DF tem por finalidade, na área de sua jurisdição e nos 
limites de sua competência, supervisionar o cumprimento das 
normas da ética profissional e, ao mesmo tempo, julgar o 
exercício profissional do médico e disciplinar a categoria médica. 

 
 
36. Assinale a alternativa correta: 

a) É permitido aos médicos militares participarem de eleições nos 
Conselhos em que estiverem inscritos, quer como candidatos, 
quer como eleitores. 

b) É proibido ao médico recusar-se a realizar atos médicos que, 
embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua 
consciência.  

c) Ao profissional médico será permitido assumir a responsabilidade, 
seja como Diretor Técnico, seja como Diretor Clínico, em no 
máximo 2 (duas) instituições prestadoras de serviços médicos, aí 
incluídas as instituições públicas e privadas, mesmo quando 
tratar-se de filiais, subsidiárias ou sucursais da mesma instituição. 

d) Os médicos em serviço ativo nas Forças Armadas, como 
integrantes dos respectivos Serviços de Saúde, estarão isentos 
de inscreverem-se nos Conselhos Regionais de Medicina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Assinale a alternativa correta: 

a) As atividades de coordenação, direção, chefia, perícia, auditoria, 
supervisão e ensino dos procedimentos médicos privativos não se 
incluem entre os atos médicos e podem ser exercidos por outros 
profissionais qualificados. 

b) O médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o 
conteúdo do prontuário ou ficha médica.  

c) Não é considerado ato profissional de médico o procedimento 
técnico praticado por profissional legalmente habilitado e dirigido 
para a promoção da saúde e prevenção da ocorrência de 
enfermidades ou profilaxia.  

d) O médico não está obrigado a fornecer cópia da ficha ou do 
prontuário médico, mesmo que solicitado pelo paciente ou 
requisitado pelos Conselhos Federal ou Regional de Medicina. 

 
 
38. Assinale a alternativa correta: 

a) O médico não poderá valer-se  de opiniões de outros profissionais 
afetos à questão para exarar o seu atestado. 

b) O médico não pode declarar vinculação com especialidade ou 
área de atuação, mesmo quando for possuidor do título ou 
certificado a ele correspondente, de modo a evitar a 
mercantilização da medicina. 

c) É facultado aos médicos, a seu critério, a exigência de prova de 
identidade aos interessados na obtenção de atestados de 
qualquer natureza, envolvendo assuntos de saúde ou doença.  

d) É vedada ao médico a divulgação de especialidade ou área de 
atuação que não for reconhecida pelo Conselho Federal de 
Medicina ou pela Comissão Mista de Especialidades.  

 
 
 
39. Assinale a alternativa correta: 

a) Todo serviço de atendimento pré hospitalar deverá ter um 
responsável técnico que será preferencialmente médico, com 
registro em qualquer Conselho Regional de Medicina, o qual 
responderá pelas ocorrências de acordo com as normas legais 
vigentes. 

b) É permitido ao médico participar de anúncios de empresas ou 
produtos ligados à Medicina, desde que não sejam ligados a sua 
especialidade médica. 

c) Todas as empresas públicas e privadas prestadoras de 
assistência à internação domiciliar deverão ser 
cadastradas/registradas no Conselho Regional do estado onde 
operam.  

d) As empresas prestadoras de assistência à internação domiciliar, 
hospitalares ou não, devem ter um diretor técnico, que será 
preferencialmente médico, que assumirá, perante o Conselho, a 
responsabilidade ética de seu funcionamento. 

 
 
40. Assinale a alternativa correta: 

a) A medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser 
exercida como comércio. 

b) O médico não está obrigado a esclarecer ao paciente sobre as 
determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença. 

c) É direito subjetivo do médico, receitar, atestar ou emitir laudos de 
forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu 
número de registro no Conselho Regional de Medicina, bem como 
assinar em branco folhas de receituários médicos. 

d) O trabalho do médico com objetivos de lucro ou finalidade política 
e religiosa, somente poderá ser explorado por terceiros. 
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PROVA DISCURSIVA 
 
Cada uma das questões teóricas e/ou práticas deverá ser respondida sob 
forma de dissertação e com no mínimo 10 (dez) linhas e no máximo 15 
(quinze) linhas, sob pena de ser atribuída nota zero àquelas que não 
atenderem ao referido quantitativo mínimo/máximo de linhas. 
 
1. No exercício de suas atividades como Médico Fiscal, entre outras 

providências, verificará se os médicos e instituições prestadoras de 
assistência médica estão devidamente regularizados no Conselho 
Regional de Medicina do Distrito Federal. 
Assim, discorra qual o procedimento e as informações devem conter 
o Termo de Fiscalização e o Relatório de Vistoria, e como deverá 
proceder em caso de recusa do responsável em assinar o Termo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Descreva, em ordem crescente de graduação, as penas disciplinares 

aplicáveis aos infratores da ética profissional, cometidas por médicos 
no exercício da medicina, informado ainda quem poderá recorrer da 
decisão. 

 


