
 

 
 
 

 

 
 

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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Nos dias de hoje, provavelmente a maior causa de

cefaleia tensional, que é provocada pela contratura da

musculatura do pescoço e da face, é o uso prolongado em

postura inadequada de smartphones, tablets, netbooks e 

laptops. Todos nós utilizamos diariamente uma engenhoca

dessas com tela digital por horas, seja o telefone ou o

computador. Os engenheiros sempre procuram uma solução

tecnológica que caiba, em todos os sentidos, no bolso. Como 

a tela de LCD flexível ainda é muito cara, os smartphones e 

os laptops têm telas pequenas, e o maior erro ergonométrico

dos engenheiros foi chamá-los de laptops. Já que colocar um

computador no colo nos obriga a fletir o pescoço e a cabeça

ao máximo, desviando o olhar para baixo, e a contratura

contínua dos músculos nessa posição acaba provocando dor

na coluna cervical e cefaleia. 

Quinze experimentados utilizadores de tablets ficaram 

por horas manuseando os aparelhos nos diversos ângulos,

apoiados no colo ou em uma mesa. As conclusões do estudo

são simples, mas contundentes: apenas quando os tablets

estavam apoiados em uma mesa, com o ângulo mais

verticalizado possível, é que a cabeça e o pescoço estavam

na posição neutra, quando há menor contratura muscular e, 

portanto, menor incidência de dor. 

Para entender o que é uma posição neutra, quando

sair de casa e for dirigir ou sentar no banco do passageiro,

encoste o máximo que puder de suas costas no banco,

encaixando as nádegas no fim do encosto. Então coloque a 

nuca no apoio de cabeça. Se o seu carro não tiver um, faça o

seguinte: com a boca fechada, empurre a língua contra o céu

da boca provocando um leve “sim” com a cabeça. Essa é a

posição neutra da coluna. E, para o máximo que você pode

olhar para baixo, para não forçar os músculos, é só olhar

para o painel do carro. Essa é uma posição ergonômica

aceitável. 

Agora você sabe que, durante toda sua jornada de

trabalho e uso do computador, não fica nem 10% do tempo

na posição correta. Por isso o mal do século passado e deste

século é a dor nas costas e na cabeça. O estudo alerta que,

sem uma filosofia ergonômica para os novos aparelhos,

vamos ocasionar um problema de saúde sem precedentes. 

 
Rogério Tuma. O smartphone e a dor de cabeça. Carta Capital. 

1.º/2/2012, ano XVII, n.º 682, p. 51 (com adaptações).

QUESTÃO 1 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do 
texto. 
 
(A) Fica implícito no texto que o ideal, para não sofrer de 

cefaleia tensional, é abandonar o uso dos 
equipamentos tecnológicos. 

(B) O uso excessivo de aparelhos tecnológicos em postura 
inadequada é a causa do problema apontado como o 
mal deste século, e uma das consequências é a 
cefaleia. 

(C) Os engenheiros estão sempre em busca de novas 
criações tecnológicas que sejam, exclusivamente em 
relação ao bolso, facilmente portáteis. 

(D) Apoiar o computador em uma mesa impediria a 
ocorrência de dor na coluna cervical e de cefaleia, ao 
contrário do que se verifica quando se coloca o 
computador no colo. 

(E) Smartphones, netbooks e laptops causam menos 
problemas decorrentes de postura incorreta do que os 
tablets, alvo dos experimentos realizados. 

 
 
QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que a reescritura de trecho do texto 
não apresenta erro gramatical. 
 
(A) A cefaleia tensional que se origina da contratura 

muscular da face e do pescoço é causada, 
basicamente, pelo intenso uso de equipamentos 
tecnológicos. (linhas de 1 a 5)  

(B) O uso de computador no colo obriga a flexão da 
cabeça e do pescoço e os músculos, nessa posição, 
provoca dor na coluna cervical e cefaleia. (linhas de 11 
a 15) 

(C) Diariamente, usamos engenhocas, como os 
smartphones, os tablets, os netbooks e os laptops, por 
horas, sem postura adequada. (linhas de 3 a 7) 

(D) A cabeça e o pescoço somente ficava em posição 
neutra no momento em que os tablets estivessem sob 
a mesa. (linhas de 19 a 22) 

(E) Em menos de 10% do tempo que destinamos ao 
computador e à trabalhar estamos nos posicionando de 
modo correto. (linhas de 35 a 37) 

 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta quanto ao texto. 
 
(A) O emprego da palavra “engenhoca” (linha 5) denota o 

tom pejorativo com o qual o autor refere-se aos 
dispositivos tecnológicos. 

(B) A palavra “fletir” (linha 12) pode ser substituída, sem 
provocar alteração semântica, pela palavra aprumar. 

(C) A palavra “contundentes” (linha 19) advém do verbo 
contundir, que significa sofrer contusão ou ferir-se, 
levando ao entendimento de que o estudo efetuado 
concluiu pela capacidade lesiva da postura inadequada 
durante o uso de dispositivos tecnológicos. 

(D) A substituição da expressão “filosofia ergonômica” 
(linha 39) por filosofia ergométrica causaria prejuízo 
semântico ao texto. 

(E) Assim como a palavra “costas” (linha 26), a palavra 
“nádegas” (linha 27) somente é empregada no plural. 
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QUESTÃO 4______________________________________ 
 
Assinale a alternativa que apresenta reescritura do seguinte 
trecho sem alteração de sentido em comparação com o 
original: “Agora você sabe que, durante toda sua jornada de 
trabalho e uso do computador, não fica nem 10% do tempo 
na posição correta. Por isso o mal do século passado e deste 
século é a dor nas costas e na cabeça.” (linhas de 35 a 38) 
 
(A) Agora você sabe que, como não se fica na posição 

correta nem 10% do tempo em que se está no 
trabalho e usando o computador, a dor nas costas 
e na cabeça é o mal do século passado e deste 
século. 

(B) Agora que você sabe que não fica nem 10% do 
tempo de sua jornada de trabalho e de uso do 
computador na posição correta, a dor nas costas e 
na cabeça pode ser considerada o mal do século 
passado e deste século. 

(C) Porque você agora sabe que não fica nem 10% do 
tempo em que está no trabalho e usando o 
computador na posição correta, a dor nas costas e 
na cabeça é conhecida como o mal do século 
passado e deste século. 

(D) A dor nas costas e na cabeça é o mal do século 
passado e deste século porque você agora sabe 
que usa o computador durante todo o tempo de 
sua jornada de trabalho. 

(E) Porque você agora sabe que usa o computador no 
trabalho e que não fica nem 10% do tempo de sua 
jornada de trabalho na posição correta, o mal do 
século passado e deste século é a dor nas costas e 
na cabeça. 

 
Texto para responder às questões 5 e 6. 
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Desde que as iniquidades de gênero saíram do
espaço privado e doméstico para a esfera pública, foram
surgindo novos confrontos políticos nem sempre bem
acolhidos pelos setores clássicos da política. Também é
certo que nem sempre os atores do campo da esquerda
sejam mais receptivos às demandas por ampliação da
igualdade de direitos para as mulheres. É que as questões
que sufocam e que são reclamadas pelas mulheres
envolvem mudanças de valores culturais e morais
conformados na naturalização dos papéis sociais e da
desigualdade entre os sexos que são cristalizados pela
moralidade e pelas religiões, particularmente as evangélicas
e a católica. 

Hoje contabilizamos grandes avanços tanto no plano
legal quanto nas políticas sociais e na sociedade. As
mudanças têm sido construídas pelo trabalho e pela atuação
de mulheres e homens que, com coragem e sensibilidade
política, deram conta de assumir compromissos de justiça
pela dignificação das mulheres brasileiras. O contexto da
participação das mulheres na força de trabalho e na
economia nacional tem papel importante nisso tudo. Mas se
muito já andamos, mais ainda há que ser feito. O caminho
envolve ação da sociedade, das mulheres, mas também do
governo, do parlamento, enfim, do Estado no sentido amplo
que significa. 

A legalização do aborto é exemplo da dívida que o
país ainda tem com as mulheres brasileiras, com a
democracia e a saúde pública. É a ilegalidade que remete as
mulheres à condição de barbárie da prática clandestina do
aborto, responsável por mortes e comprometimento da saúde
das mulheres. Todas as mulheres, de todas as classes
sociais e níveis de escolaridade, engravidam sem querer ou
sem poder prosseguir na gestação e acabam recorrendo ao
aborto. As pobres arriscam a vida e morrem. Essa injustiça é
intolerável. 

 
Ana Maria Costa. Eleonora Menecucci: vida longa, ministra. 

In: Correio Braziliense, caderno Opinião,
11/2/2012, p. 25 (com adaptações).

QUESTÃO 5 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do 
texto. 
 
(A) A igualdade de direitos entre homens e mulheres 

constitui temática que sempre foi amplamente discutida 
e aceita pelos diferentes estratos da sociedade. 

(B) As bandeiras defendidas pelas mulheres têm apoio 
incondicional dos esquerdistas, que, assim como elas, 
também encampam batalhas para mudar valores 
culturais e morais enraizados na sociedade. 

(C) Somente as religiões evangélicas e a católica exercem 
influência no sentido de consolidar as desigualdades 
de gênero. 

(D) O trabalho desenvolvido por mulheres e homens, em 
conjunto, assegurou a igualdade entre gêneros e 
resolveu, em definitivo, a questão da discriminação. 

(E) A atuação de certos homens e mulheres é de 
vanguarda e prima por enobrecer exclusivamente as 
mulheres brasileiras. 

 
 
QUESTÃO 6 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta quanto ao texto. 
 
(A) O texto é exemplo de matéria jornalística em que o 

autor somente retrata a realidade, sem expressar sua 
opinião pessoal acerca dos fatos. 

(B) O trecho “Também é certo que” (linhas 4 e 5) evidencia 
que, anteriormente, a autora declarou algo acerca do 
qual tem certeza. 

(C) Estaria incorreta a substituição do trecho “tanto no 
plano legal quanto nas políticas sociais” (linhas 14 e 
15) por tanto no plano legal quanto no das políticas 
sociais. 

(D) Estaria correta a supressão da vírgula após a palavra 
“escolaridade” (linha 32). 

(E) O verbo ter, no trecho “tem papel importante nisso 
tudo” (linha 21), deveria estar grafado como têm, pois 
o sujeito da oração é composto: a “força de trabalho” 
(linha 20) e a “economia nacional” (linha 21). 

 
 
QUESTÃO 7 _____________________________________  
 
As páginas de informações disponíveis na Internet, 
conhecidas como home pages, são acessadas por meio de 
endereços únicos que seguem um padrão de nomenclatura, 
como no caso da página “www.cfm.org.br”. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome do sistema utilizado na 
Internet para localizar o computador hospedeiro de uma 
home page, a partir de seu endereço único. 
 
(A) HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
(B) FTP (File Transfer Protocol) 
(C) Endereço de e-mail 
(D) Endereçamento IP (Internet Protocol) 
(E) DNS (Domain Name System) 



FUNDAÇÃO UNIVERSA  |  CFM                                                    
 

                                       

QUESTÃO 8______________________________________ 
 
Software livre é o nome dado aos programas de computador 
distribuídos com seus códigos fonte, com permissão para 
uso, cópia, estudo e redistribuição. Em outras palavras, um 
software livre deve dar condições totais de modificação à 
pessoa que o adquire. Assinale a alternativa que apresenta 
apenas nomes de softwares livres. 
 
(A) Gmail, Orkut, Google 
(B) Windows, Word, Excel 
(C) iOS, MacOS, OS X Lion 
(D) Linux, Firefox, OpenOffice 
(E) Linux, MacOS, Windows 
 
QUESTÃO 9______________________________________ 
 
Hardware e software são os componentes que fazem 
funcionar um computador. Um deles refere-se aos programas 
e sistemas, e o outro, aos componentes físicos da máquina. 
Assinale a alternativa que apresenta apenas itens de 
software de um computador. 
 
(A) sistema operacional, sistema de estoque, sistema 

financeiro 
(B) memória virtual, sistema operacional, programas 
(C) disco rígido, teclado, mouse 
(D) monitor, teclado, mouse 
(E) sistema operacional, memória, disco rígido 
 

 

QUESTÃO 10_____________________________________ 
 
Em um jogo, são encontrados dois dispositivos. Um deles faz 
a escolha aleatória de um número natural a cada rodada do 
jogo, e o outro é uma luz amarela que, no início do jogo, 
encontra-se apagada e, a partir daí, pode ou não estar 
acesa. Nas regras do jogo, há a seguinte determinação: se, e 
somente se, for sorteado um número primo, a luz 
amarela se acenderá. Em certo momento do jogo, um 
jogador observa que a luz amarela está acesa. Nesse caso, a 
conclusão logicamente correta é a de que 
 
(A) o último número sorteado foi primo. 
(B) não foi sorteado um número não primo. 
(C) todos os números já sorteados são primos. 
(D) algum número primo foi sorteado anteriormente. 
(E) apenas números não primos foram sorteados. 
 
 
QUESTÃO 11_____________________________________ 
 
Um paciente faleceu, vítima de enfarto. Depois de sua morte, 
foram encontrados, entre seus documentos pessoais, oito 
registros de eletrocardiogramas, todos sem indicação da data 
de realização, da clínica onde foram realizados e, até 
mesmo, do nome do paciente. Nesse caso, o número total de 
conjuntos desses eletrocardiogramas que podem ser do 
paciente falecido é igual a  
 
(A) 1. 
(B) 8. 
(C) um número entre 1 e 8. 
(D) 255. 
(E) 256. 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 12__________________________________________________________________________________________  
 

Como falar muito sem dizer nada 
 
Esta tabela permite fazer mais de 10 mil combinações de frases para proferir grandes discursos sem dizer praticamente NADA!  
A regra é simples: forme suas frases usando uma sequência da 1.ª coluna; em seguida, uma da 2.ª; uma da 3.ª, e outra  
da 4.ª coluna, sucessivamente. Faça o teste e crie o discurso que você quiser! 
 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 
Caros colegas, a execução deste projeto nos obriga à análise das nossas opções de 

desenvolvimento futuro. 
Por outro lado, a complexidade dos estudos 

efetuados 
cumpre um papel essencial 
na formulação 

das nossas metas financeiras e 
administrativas. 

Não podemos esquecer que a atual estrutura de organização auxilia a preparação e a 
estruturação 

das atitudes e das atribuições 
da diretoria. 

Do mesmo modo, o novo modelo estrutural aqui 
preconizado 

contribui para a correta 
determinação 

das novas proposições. 

A prática mostra que o desenvolvimento de formas 
distintas de atuação 

assume importantes 
posições na definição 

das opções básicas para o 
sucesso do programa. 

Nunca é demais insistir que a constante divulgação das 
informações 

facilita a definição do nosso sistema de formação 
de quadros. 

A experiência mostra que a consolidação das estruturas prejudica a percepção da 
importância 

das condições apropriadas para 
os negócios. 

É fundamental ressaltar que a análise dos diversos 
resultados 

oferece uma boa 
oportunidade de verificação 

dos índices pretendidos. 

O incentivo ao avanço 
tecnológico, assim como 

o início do programa de 
formação de atitudes 

acarreta um processo de 
reformulação 

das formas de ação. 

Assim mesmo, a expansão de nossa atividade exige precisão e definição dos conceitos de participação 
geral. 

 
A tabela acima circula livremente na rede mundial de computadores. Em seu cabeçalho, a afirmativa acerca do total de frases que 
seria possível compor com as expressões apresentadas é 
 
(A) certa, porque o número de expressões dadas na tabela é suficientemente grande para tantas frases. 
(B) certa, porque o valor citado é apenas uma figura de linguagem e, por isso, não é exato. 
(C) errada, porque, segundo os princípios de contagem e segundo a regra descrita, o total possível de frases é 

exatamente 10.000. 
(D) certa, porque o total de frases que se poderia fazer é dado pela permutação das 10 opções de cada coluna. 
(E) errada, porque o total de frases que se poderia fazer é dado pela combinação das 40 partes 4 a 4. 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 13_____________________________________ 
 

A ministra Maria do Rosário Nunes, da Secretaria de 

Direitos Humanos, em entrevista ao jornal O Globo, afirmou: 

“A Comissão da Verdade tem como tarefa institucional 

estabelecer quais as circunstâncias em que as mortes, a 

tortura, a violência de Estado foram realizadas no Brasil. 

Apurar a responsabilidade dos militares e dos servidores 

públicos da época, que teriam participado de atos perversos 

da ditadura, mas também dos próprios civis que 

participaram de estruturas não governamentais, 

empresariais, que participaram disso. Acredito que a 

sociedade brasileira — porque não é um ato de governo — 

vai contribuir para que esse quebra-cabeças seja 

redesenhado e formado. Creio que até agentes daquele 

período poderão contribuir, porque acredito nas pessoas, 

que elas possam reconhecer que a democracia é muito 

melhor para o Brasil”. 

 

A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A discussão acerca de eventuais crimes ou excessos 

cometidos durante o período do regime militar 

iniciou-se no governo do então presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, que criou a Comissão dos Mortos e 

Desaparecidos e determinou que fossem pagas 

indenizações aos familiares de vítimas do regime de 

exceção.    

(B) Ainda não aprovada pelo Congresso Nacional, e, 

portanto, não sancionada pela Presidência da 

República, a futura Comissão da Verdade deverá 

iniciar suas investigações em data a ser determinada 

pelas coordenações estaduais. 

(C) A Comissão da Verdade poderá convocar 

comandantes militares para depor.   

(D) Submetida hierarquicamente à Secretaria de Direitos 

Humanos, a Comissão da Verdade será integrada por 

sete membros civis que exerçam cargos 

comissionados na estrutura da Presidência da 

República. 

(E) Uma das críticas feitas à Comissão da Verdade é a de 

que, como ela possui um prazo indefinido para suas 

apurações, instalou-se um sentimento de insegurança 

e insatisfação, em especial nos círculos militares, o que 

gera certa instabilidade política. 

QUESTÃO 14_____________________________________ 
 

O Brasil chegou ao fim de 2011 como o dono da 

sexta maior economia do mundo, ultrapassando pela 

primeira vez a Inglaterra — o país que ergueu um império 

onde o sol nunca se punha, berço da Revolução Industrial e 

do capitalismo moderno. Até 2015, de acordo com as 

projeções mais recentes do Fundo Monetário Internacional 

(FMI), o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deverá 

superar também o da França, tornando-se então o quinto 

maior do mundo. 

 
In: Veja, edição 2.250, ano 45, n.º 1, 

4/1/2012, p. 76 (com adaptações). 

 

A respeito do assunto mencionado na reportagem e de 

outros temas a ele relacionados, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Um fato que ilustra adequadamente a notícia divulgada 

pela revista sobre o bom momento da economia 

nacional é a participação do Brasil no grupo de países 

que são, atualmente, credores do FMI. 

(B) Considerando as informações do texto, é correto 

afirmar que, mesmo com a grave crise que assola os 

países da Europa, nesse continente predominam 

países que possuem um PIB maior que o do Brasil. 

(C) Analisando-se a relação entre economia e população, 

o Brasil encontra-se também em situação privilegiada; 

o PIB per capita nacional está colocado entre os vinte 

maiores do mundo. 

(D) Observando-se o quadro social no Brasil, por meio do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), percebe-se 

que ele vem apresentando um crescimento 

consistente, tendo superado, até mesmo, todos os 

países da América Latina. 

(E) Paralelamente aos avanços econômicos de que trata a 

reportagem, o Brasil vive, há mais de uma década, 

uma verdadeira revolução educacional, com maior 

inserção de crianças na escola, aumento do número de 

universitários e forte incremento na publicação de 

artigos científicos, sendo superado, nesse último 

quesito, apenas pelos países com PIB mais elevado 

que o seu. 
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QUESTÃO 15_____________________________________ 
 
O jornal Correio Braziliense publicou, em 3 de março 
último, no caderno Cidades, à página 23, matéria com o 
título Pacote para o fim do caos no transporte, na qual 
eram abordadas a preocupação do governo em tornar o 
transporte coletivo de passageiros mais eficiente e 
confortável e as propostas para solucionar esse problema, 
que afeta o cotidiano dos moradores da cidade.  
 
Entre as medidas adotadas pelo Governo do Distrito 
Federal, em 2012, para a consecução desse objetivo,  
está o(a) 
 
(A) criação de faixas exclusivas para veículos de 

transporte de mercadorias, visando oferecer maior 
fluidez aos veículos de transporte de passageiros. 

(B) criação de faixas exclusivas para ônibus em 
determinadas vias do Distrito Federal, bem como o 
anúncio de abertura de licitação para permitir que 
novas empresas atuem no transporte público local. 

(C) implantação, já em andamento, do projeto do Veículo 
Leve sobre Pneus (VLP), que ligará as aglomerações 
urbanas do nordeste do Distrito Federal, como 
Sobradinho e Planaltina, à zona central de Brasília. 

(D) implantação, já em andamento, do Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT), ligando as aglomerações urbanas do 
eixo leste do Distrito Federal, como Brazlândia e 
Ceilândia, à zona central de Brasília. 

(E) anúncio de abertura de licitação para a participação de 
novas empresas de transporte coletivo e adaptação da 
via férrea que liga o Distrito Federal a Águas Lindas de 
Goiás, atualmente restrita ao escoamento de 
mercadorias, para o transporte de passageiros. 

 
 
QUESTÃO 16_____________________________________ 
 
A Lei n.º 3.268/1957, que dispõe sobre os Conselhos de 
Medicina, sofreu importantes alterações pela  
Lei n.º 11.000/2004, tendo sido dada nova redação a 
diversos pontos da redação original, com a inclusão de 
alguns e a revogação de outros. Assinale a alternativa que 
apresenta dispositivo vigente previsto na redação da  
Lei n.º 11.000/2004. 
 
(A) O Conselho Federal de Medicina (CFM) compor-se-á 

de dez membros e outros tantos suplentes, de 
nacionalidade brasileira. 

(B) Entre as atribuições do CFM, inclui-se a de fixar e 
alterar o valor da anuidade única, cobrada aos inscritos 
nos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs). 

(C) O presidente e o secretário-geral residirão no Distrito 
Federal durante todo o tempo do mandato de cada um 
deles. 

(D) É assegurada a autonomia administrativa e financeira 
dos CRMs, cabendo a estes normatizar a concessão 
de diárias, jetons e auxílios de representação, fixando 
o valor máximo de cada um, no âmbito de suas 
atribuições. 

(E) A renda do CFM será constituída, entre outras receitas, 
de 20% da totalidade do imposto sindical pago pelos 
médicos. 

QUESTÃO 17_____________________________________ 
 
Acerca da composição dos Conselhos Regionais de 
Medicina (CRMs), o Decreto n.º 44.045/1958 prevê que o 
número de membros eleitos para a representação pode 
variar 
 
(A) entre oito e vinte membros, conforme o número de 

médicos inscritos no CRM. 
(B) entre cinco e quinze membros, conforme o número de 

médicos inscritos no CRM. 
(C) entre cinco e vinte e um membros, conforme o número 

de médicos inscritos no CRM. 
(D) entre sete e quatorze membros, conforme o número de 

médicos inscritos no CRM. 
(E) conforme o número de representantes eleitos em cada 

estado para o CRM. 
 
QUESTÃO 18_____________________________________ 
 
A Resolução CFM n.º 1.897/2009 dispõe sobre os 
processos eticoprofissionais e as sindicâncias a que, no 
âmbito disciplinar, estão submetidos os médicos perante os 
Conselhos de Medicina. Segundo essa resolução, o prazo 
prescricional em relação à punibilidade por falta ética sujeita 
a processo eticoprofissional é de 
 
(A) três anos, a contar do cometimento da infração. 
(B) cinco anos, a contar do cometimento da infração. 
(C) um ano, a contar do conhecimento do fato pelo 

Conselho Regional de Medicina (CRM). 
(D) cinco anos, a contar do conhecimento do fato pelo 

CRM. 
(E) sete anos, a contar do conhecimento do fato pelo 

CRM. 
 
QUESTÃO 19_____________________________________ 
 
Com base na Resolução CFM n.º 1.931/2009, que dispõe 
sobre o Código de Ética Médica, assinale a alternativa que 
apresenta uma publicidade possível perante a ética 
profissional do médico. 
 
(A) Divulgar, no meio científico, processo de tratamento ou 

descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente 
reconhecido cientificamente por órgão competente. 

(B) Participar de anúncios de empresas comerciais de 
qualquer natureza, valendo-se de sua profissão. 

(C) Deixar de incluir, em anúncios profissionais de 
qualquer ordem, o seu número de inscrição no 
Conselho Regional de Medicina. 

(D) Divulgar informação sobre assunto médico de forma 
promocional. 

(E) Realizar consultas por qualquer meio de comunicação 
de massa. 

 
QUESTÃO 20_____________________________________ 
 
A Resolução CFM n.º 1.753/2004, que dispõe sobre o 
Regimento Interno do Conselho Federal de Medicina (CFM), 
estabelece a organização, o funcionamento e o rito dos 
procedimentos do referido ente, de conhecimento 
indispensável aos seus empregados. Com base nessa 
resolução, assinale a alternativa que apresenta, nessa 
ordem, a periodicidade das reuniões ordinárias plenárias do 
CFM e o respectivo quórum para aprovação da alteração do 
seu regimento. 
 
(A) semanal e maioria simples 
(B) semanal e maioria absoluta dos presentes 
(C) quinzenal e maioria absoluta 
(D) mensal e maioria absoluta dos presentes 
(E) mensal e dois terços dos presentes 




