
 

  

Tipo “A” 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E 

FORMAÇÃO DE CADASTRO-RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL 

SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO 

EDITAL No 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2017 – CFM – NORMATIVO 

 

 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 
 Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões da prova objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 
alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva; 

o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o uma folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da 
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

Esforços desafiam as impossibilidades. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação da folha de respostas 
da prova objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação  
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha de texto definitivo da 
prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas e retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva e discursiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de texto definitivo da prova discursiva e a folha de respostas da prova 

objetiva devidamente assinada. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em qualquer etapa da prova. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  OB J E T I V A  E  D I S C U R S I V A  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva. 
Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas e 

o texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica 

de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim: 
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 

Textos 1 e 2 para responder às questões de 1 a 5. 
 

Texto 1 
 

 
 

 

1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 

A cena apresentada pertence ao filme Jeca Tatu, estrelado
pelo ator e diretor brasileiro Mazzaropi. O personagem foi
criado por Monteiro Lobato em sua obra Urupês, que
contém 14 histórias baseadas no trabalhador rural paulista e
simboliza a situação do caipira brasileiro, abandonado pelos
poderes públicos às doenças, ao atraso econômico,
educacional e à indigência política. 

 

Texto 2 
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Prolongamento das campanhas sanitárias, as expedições
científicas do Instituto Oswaldo Cruz, no início do século 20,
permitiram um maior conhecimento das moléstias que
assolavam o País e possibilitaram a ocupação e a integração do
interior brasileiro ao litoral, mais desenvolvido. O Brasil é um
país doente, diziam os pesquisadores de Manguinhos. E
provavam. O retrato sem retoques da miséria, da desnutrição e
das moléstias de nosso povo, apresentado por eles em seus
relatórios, vinha jogar por terra o idealismo romântico de nossos
intelectuais, influenciando o movimento realista que surgia. 

Essa influência se fez sentir em maior grau em Monteiro
Lobato. Seu contato com as pesquisas de Manguinhos levaram
o criador de Emília, integrante da célebre turma do Sítio do
Picapau Amarelo, a alterar completamente a concepção de um
de seus famosos personagens, o Jeca Tatu, e engajar-se em
uma campanha pelo saneamento do País: “O Jeca não é assim:
está assim, e podemos mudar sua realidade.” 

Esse nome se generalizou no País todo como sinônimo
de caipira, homem do interior muitas vezes acusado de
preguiça, ignorância e acomodação. No prefácio à quarta
edição de Urupês, em 1918, Lobato declarou: “Eu ignorava
que eras assim, meu caro Jeca, por motivo de doenças
tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas
todo um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia
cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte.” 

Indignado com a situação da saúde no País, lançou-se
em uma vigorosa campanha jornalística em favor do
saneamento. Denunciou, sem medir as palavras, a realidade
nacional, em que, à época, 17 milhões de pessoas sofriam
com ancilostomose, três milhões com Chagas, dez milhões
com malária e outros tantos com bócio, o popular “papo”.  

Investiu contra os falsos patriotas que o criticaram por
expor nossa miséria. Associou a questão sanitária à economia do
País. Criticou os bacharéis e políticos, atribuindo-lhes a situação
caótica do Brasil. Censurou o descaso de nossas elites, e é
impressionante a atualidade de algumas de suas críticas.
Denunciou fraudes nos produtos consumidos pela população e
ironizou os poucos recursos concedidos à saúde pública. A
campanha acabou forçando o governo a dar atenção ao
problema, e o código sanitário foi remodelado, transformado
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em lei.  
Mas Lobato achava necessário mobilizar não apenas as 

elites que seus artigos jornalísticos alcançavam. Igualmente 
importante seria alertar e educar o povo, principal vítima da 
falta de saneamento. Escreveu então Jeca Tatu - a ressurreição,
mais conhecido como Jeca Tatuzinho, que serviu de inspiração 
para uma história em quadrinhos divulgada em todo o País por 
meio do Almanaque Biotônico Fontoura. Nessa narrativa, 
Jeca, considerado preguiçoso, bêbado e idiota por todos, 
descobria que sofria de amarelão, nome popular da 
ancilostomose. Tratava-se e transformava-se em um 
fazendeiro rico. 
 

Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?infoid=1035&sid=7>. Acesso em: 8 jan. 2018, com adaptações.

 

QUESTÃO 1 ________________________  
 
Com base na leitura dos textos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A situação da saúde, a ação social e o engajamento 

ideológico de escritores e de outros artistas estão 
associados à história brasileira há mais de um século. 

(B) Não há como confundir as doenças às quais o texto 
se refere com atitudes viciosas e (ou) com a ausência 
de valores morais dos habitantes/cidadãos. 

(C) A pesquisa científica na área da saúde é 
tradicionalmente um contexto que recebe apoio 
político e econômico na história brasileira. 

(D) Ações educacionais e político-econômicas devem agir 
dissociadamente, de modo a obterem resultados mais 
específicos nas respectivas áreas de abrangência. 

(E) A campanha de Lobato não tem elementos semelhantes 
na contemporaneidade brasileira do século 21. 

 

QUESTÃO 2 ________________________  
 
Ambos os verbos sublinhados no primeiro parágrafo do texto 2 
(linhas 3 e 4) são 
 
(A) intransitivos e, por isso, não precisam de complementos. 
(B) transitivos diretos e indiretos e, por isso, o primeiro é 

acompanhado por um objeto direto e o segundo por 
um objeto indireto. 

(C) transitivos diretos e, por isso, ambos são 
acompanhados dos respectivos objetos diretos. 

(D) transitivos diretos preposicionados e, por isso, ambos 
são acompanhados dos respectivos objetos diretos 
com preposição. 

(E) intransitivo e transitivo direto, respectivamente, e, 
por isso, o primeiro não tem complemento e o 
segundo é acompanhado de objeto direto. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
No segundo parágrafo do texto 2, o trecho “a alterar 
completamente a concepção de um de seus famosos 
personagens” (linhas 14 e 15) apresenta, respectivamente, a 
partícula “a” com as funções de 
 
(A) preposição e artigo. 
(B) pronome oblíquo e preposição.  
(C) preposição e preposição. 
(D) artigo e artigo. 
(E) artigo e pronome oblíquo. 
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QUESTÃO 4 _______________________  
 

Com base nos trechos “(...) situação do caipira brasileiro, 
abandonado pelos poderes públicos às doenças, ao atraso 
econômico, educacional e à indigência política.” (linhas de 5 
a 7 do texto 1) e “Mas Lobato achava necessário mobilizar 
não apenas as elites que seus artigos jornalísticos 
alcançavam.” (linhas 42 e 43 do texto 2), é correto inferir que 
 

(A) as elites e a população em geral tinham o mesmo 
acesso aos jornais que estavam em circulação no 
contexto da época. 

(B) os níveis educacionais, políticos e econômicos da elite e 
da população em geral sempre foram semelhantes na 
linha de desenvolvimento histórico brasileiro. 

(C) a expressão “poderes públicos” representa, no texto, o 
significado literal de “elites que seus artigos 
jornalísticos alcançavam”. 

(D) há correlação direta, no contexto brasileiro, entre 
doenças e atraso econômico, político e educacional.  

(E) a mobilização proposta por Lobato serviria apenas 
para provocar a rebelião da população adoecida e 
uma consequente instabilidade política. 

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 

O trecho sublinhado no texto 2 (linhas 13 e 14) está isolado 
pela pontuação e exerce a função sintática de 
 

(A) adjunto adverbial. 
(B) adjunto adnominal. 
(C) complemento nominal. 
(D) aposto. 
(E) vocativo. 

 

Textos 3 e 4 para responder às questões de 6 a 8. 
 

Texto 3 
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Evolução dos mosquitos 
 

Os mosquitos surgiram provavelmente no Jurássico,
período em que os dinossauros dominavam a Terra e as
florestas tropicais eram mais quentes. Eles são dípteros, ou
seja, insetos que possuem um par de asas, como as moscas,
mas sua característica principal é que as fêmeas têm as
peças bucais alongadas, adaptadas para picar e sugar o
sangue de animais vertebrados. O primeiro fóssil conhecido
de mosquito data do período Cretáceo, tendo de 90 a 100
milhões de anos de idade. Ele pertence à espécie
Burmaculex antiquus, era uma fêmea e foi descoberto em
Myanmar (antiga Birmânia) em 1999, dentro de um
âmbar fossilizado. 

De acordo com estudos recentes sobre evolução, o Aedes
aegypti teria surgido na África e de lá se espalhado por todo o
globo. No Brasil, diversos estudos apontam para a existência
de dois grupos diferentes de Aedes aegypti, um deles
relacionado aos mosquitos do oeste da África e outro aos
mosquitos encontrados hoje no Quênia, leste da África,
introduzidos no país em diversas levas. Isso nos mostra, mais
uma vez, que o Aedes é um mosquito exótico, ou seja, ele não
é originário daqui, e chegou ao Brasil junto com o tráfico de
escravos no século 16, que trazia pessoas do Benin, da Costa
do Marfim, de Angola e de outros países daquele continente. 
 

Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?infoid=1386&sid=7>. Acesso em: 8 jan. 2018, com adaptações.

 

Texto 4 
 

 
 

Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app 
/noticia/ciencia-e-saude/2017/01/24/internas_cienciaesaude,685697/surto-

de-febre-amarela-ja-e-o-pior-em-dez-anos.shtml>. Acesso em: 8 jan. 2018. 

 

QUESTÃO 6 ________________________  
 
Quanto ao emprego de palavras no texto 3, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) “Jurássico” (linha 1) e “Cretáceo” (linha 8) são dois 

termos científicos referentes a períodos de 
desenvolvimento sociológico do planeta Terra. 

(B) O adjetivo “dípteros” (linha 3) caracteriza os insetos  
que possuem duas asas, e o adjetivo “exótico” (linha 
20) está utilizado no sentido biológico: originário de 
outro bioma ou ecossistema. 

(C) As expressões “Burmaculex antiquus” (linha 10) e 
“Aedes aegypti” (linhas 13 e 14) estão grafadas em 
português, com uso da norma culta padrão. 

(D) A expressão “teria surgido na África” (linha 14) 
indica certeza na afirmação construída a respeito da 
origem do mosquito Aedes aegypti. 

(E) A expressão “diversos estudos apontam para a 
existência de dois grupos diferentes” (linhas 15 e 16) 
indica que não há nenhuma confluência nos 
resultados de pesquisas a respeito do mosquito 
realizadas no Brasil. 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Considerando-se a hipótese apresentada no texto a respeito 
da evolução dos mosquitos – a de que o mosquito Aedes 
aegypti tenha chegado ao Brasil em decorrência do comércio 
de escravos –, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Deslocamentos e práticas de cunho político, social e 

econômico têm consequências apenas nesses âmbitos. 
(B) A escravidão deveria ter sido evitada no Brasil para 

prevenir a migração de espécies exóticas e nocivas 
para o nosso contexto.  

(C) Os escravos deveriam ser responsabilizados pelas 
epidemias atuais de dengue e zika vírus e pelas 
consequentes mortes. 

(D) Como os movimentos migratórios são fenômenos 
complexos, não há como avaliar com clareza todas as 
consequências futuras dessa dinâmica. 

(E) Os escravos deveriam ter passado por um processo de 
desinfecção antes de serem colocados nos navios 
negreiros, para evitar a vinda dos mosquitos junto 
com  eles. 
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QUESTÃO 8 _______________________  
 
A expressão “ou seja”, utilizada no primeiro parágrafo 
(linhas 3 e 4) e no segundo parágrafo (linha 20) do texto 3, 
pode, nas duas ocorrências, ser substituída, sem prejuízo de 
sentido nem de construção sintática, pelas expressões 
 
(A) isto é, quer dizer, em vez de. 
(B) no lugar de, ao contrário de, ao revés de. 
(C) isto é, quer dizer, no lugar de. 
(D) isto é, quer dizer, o que equivale a. 
(E) melhor dizendo, isto é, quer dizer. 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA AO CFM 

Questões de 9 a 14 
 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
A Resolução CFM no 1.998/2012 trata do Regimento Interno 
do Conselho Federal de Medicina. No que tange ao Conselho 
Pleno Nacional, órgão de assessoria política do CFM, 
assinale a alternativa correta.  
 
(A) O Conselho Pleno Nacional reunir-se-á de forma 

ordinária sempre que houver convocação de 2/3 
dos CRM. 

(B) As decisões tomadas no Conselho Pleno Nacional 
são aprovadas por maioria simples. 

(C) A primeira reunião anual do Conselho Pleno 
Nacional realizar-se-á, obrigatoriamente, na sede 
do CFM. 

(D) Em casos excepcionais, o Conselho Pleno Nacional 
poderá ser consultado quando da alteração do Código 
de Processo Ético-Profissional. 

(E) O Conselho Pleno Nacional é composto pelos 
conselheiros efetivos do CFM e pelos presidentes 
dos CRM ou por seus substitutos legais. 

 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
Com relação ao sigilo profissional médico, previsto no 
Capítulo IX do Código de Ética Médica (Resolução CFM  
no 1.931/2009), assinale a alternativa correta.  
 
(A) O médico pode deixar de guardar o sigilo profissional 

na cobrança de honorários por meio judicial. 
(B) Ao médico é vedado revelar o sigilo profissional 

relacionado a paciente menor de idade, inclusive a 
seus pais ou representantes legais, desde que o menor 
tenha capacidade de discernimento, salvo quando a 
não revelação possa acarretar dano ao paciente. 

(C) O médico pode revelar fato de que tenha 
conhecimento em virtude do exercício da própria 
profissão, se o fato for de conhecimento público. 

(D) O médico deve prestar todas as informações a 
respeito das circunstâncias da morte do paciente sob 
seus cuidados para as empresas seguradoras e, 
inclusive, auxiliar prestando informações além das 
contidas na declaração de óbito. 

(E) O médico só pode fazer referência a casos clínicos 
identificáveis, em meios de comunicação em geral, 
se houver autorização do paciente. 

 
 

QUESTÃO 11 _______________________  
 
O Tribunal Superior de Ética está previsto na Resolução 
CFM no 1.998/2012. No que se refere ao referido órgão, 
assinale a alternativa correta.  
 
(A) As sessões do pleno serão abertas ao público em geral.  
(B) Em regra, o secretário-geral do CFM presidirá as 

sessões do Tribunal Superior de Ética. 
(C) As reuniões plenárias para julgamento de processos 

disciplinares serão realizadas com a presença da 
maioria dos respectivos membros. 

(D) Ao Tribunal Superior de Ética é defeso funcionar por 
meio de câmaras do CFM. 

(E) O voto de desempate no Tribunal Superior de Ética é 
de competência do conselheiro corregedor. 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Com base na Lei no 3.268/1957, é correto afirmar que, entre 
as atribuições do Conselho Federal, está a de 
 
(A) velar pela conservação da honra e da independência 

do Conselho. 
(B) publicar relatórios anuais dos próprios trabalhos. 
(C) fiscalizar o exercício da profissão de médico. 
(D) deliberar a respeito da inscrição e do cancelamento 

no quadro do Conselho. 
(E) votar e alterar o Código de Deontologia Médica. 
 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
O Decreto no 44.045/1958 aprovou o Regulamento do Conselho 
Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina. Considerando 
o citado regulamento, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Os médicos denunciados que respondam a processos 

ético-profissionais devem ser obrigatoriamente 
representados por advogado. 

(B) O Conselho Federal de Medicina será composto por 
20 membros. 

(C) Nas eleições dos Conselhos Regionais de Medicina, 
o voto será facultativo. 

(D) Os médicos legalmente habilitados ao exercício da 
profissão devem dirigir o pedido de inscrição ao 
presidente do competente Conselho Regional 
de Medicina. 

(E) Os candidatos das eleições para os Conselhos 
Regionais de Medicina podem figurar em mais de 
uma chapa. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 14 ______________________  
 
Acerca do Código de Processo Ético-Profissional previsto na 
Resolução CFM no 2.145/2016, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Em regra, o julgamento das infrações 

ético-profissionais está vinculado ao julgamento da 
questão criminal referente aos mesmos fatos. 

(B) A competência para apreciar e julgar infrações éticas 
é do Conselho Regional de Medicina em que o 
médico esteja inscrito ao tempo da ocorrência do fato 
punível. 

(C) O Termo de Ajustamento de Conduta poderá ser 
admitido nos casos que envolvam lesão corporal e 
assédio sexual. 

(D) O processo ético-profissional pode ser extinto por 
desistência da parte denunciante. 

(E) A citação por edital não é admitida nos processos 
ético-profissionais. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

Questões de 15 a 18 
 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
Em uma pesquisa com candidatos de um concurso no Distrito 
Federal, foram feitas as seguintes perguntas para que eles 
respondessem “sim” ou “não”: Gosta de estudar matemática? 
Gosta de estudar português? Entre os candidatos entrevistados, 
220 candidatos responderam “sim” à primeira pergunta;  
200 responderam “sim” à segunda; 75 responderam “sim” a 
ambas; e 90 responderam que não gostam de estudar nenhuma 
das duas matérias. Quantos candidatos foram entrevistados?  
 
(A) 435 
(B) 510 
(C) 420 
(D) 345 
(E) 585 
 

QUESTÃO 16 ______________________  
 
Na repartição de certa empresa, existem 3 assistentes 
administrativos. Durante todo o ano de 2017, cada um dos 
assistentes dessa repartição assumiu voluntariamente 
determinado valor em reais, a critério de cada um, para que 
fosse dividido de modo inversamente proporcional à quantidade 
de folhas desperdiçadas na elaboração de documentos.  
 

Assistente No erros 
A 2 
B 3 
C 5 

 

Sabendo-se que o montante arrecadado durante todo o ano de 
2017 foi de R$ 310,00 e que a quantidade de folhas 
desperdiçadas consta no quadro apresentado, o valor, em 
reais, que coube ao assistente administrativo que menos 
desperdiçou folhas de papel foi de 
 
(A) 60. 
(B) 120. 
(C) 155. 
(D) 160. 
(E) 150. 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
Ao comprar uma calça e um par de tênis, que juntos 
custavam R$ 620,00, Miguel conseguiu o desconto de 25% 
no preço do par de tênis e de 20% no preço da calça. Ele 
percebeu que, após os descontos, os valores pagos pelos dois 
produtos ficaram iguais. 
 
Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O preço do par de tênis, antes do desconto, era 

R$ 300,00. 
(B) O valor do desconto concedido para o par de tênis foi 

R$ 60,00. 
(C) O valor total conseguido com os descontos foi 

R$ 160,00. 
(D) O valor pago pela calça, após o desconto, foi 

R$ 240,00. 
(E) O valor pago pelos dois produtos foi R$ 520,00. 
 

QUESTÃO 18 _______________________  
 
Uma caixa d’água, na forma de um paralelepípedo retângulo 
cujas medidas são 0,120 dam de comprimento, 90 cm de 
largura e 1,35 m de altura, está com um terço da respectiva 
capacidade com água. O volume d’água, em metros cúbicos, 
que falta para deixar o reservatório completamente cheio é de 
 
(A) 1,458. 
(B) 0,972. 
(C) 0,486. 
(D) 2,187. 
(E) 0,786. 
 

Área livre 
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MICROINFORMÁTICA 
Questões de 19 a 22 

 

QUESTÃO 19 ______________________  
 

 
 
Considere hipoteticamente que João da Silva enviou um  
e-mail para seis pessoas, como mostra a imagem apresentada. 
Caso Fernanda Lima utilize o recurso “responder a todos” 
para esse e-mail, quantas pessoas receberão essa resposta? 
 
(A) 3 
(B) 5 
(C) 4 
(D) 2 
(E) 6 
 

QUESTÃO 20 ______________________  
 

[...] Os links podem estar associados à execução de 
programas maliciosos. Você pode verificar isso no momento 
de passar o mouse sobre o link. O endereço do objeto do link 
aparece no canto inferior esquerdo da tela, como é mostrado 
na Figura 4.18. 
 

 
 

Você também pode verificar, no finalzinho do link, 
se ele é direcionado para um arquivo. Algumas extensões 
podem indicar que o link é para um arquivo executável (um 
programa) ou um arquivo script. Provavelmente, é um vírus. 
 

Disponível em: <http://estudio01.proj.ufsm.br/cadernos/ifpe/tecnico_ 
sistemas_energia_renovavel/arte_informatica_basica.pdf>.  

Acesso em: 30 jan. 2018, com adaptações. 

 
Considerando as informações apresentadas, assinale a 
alternativa que indica uma das extensões citadas no último 
parágrafo do texto. 
 
(A) pdf 
(B) html 
(C) xls 
(D) png 
(E) scr 

QUESTÃO 21 _______________________  
 

 
 
A imagem apresentada mostra o preenchimento de uma planilha 
no Excel. Se o usuário pretende que o valor da soma dos 
processos apareça na célula B8, uma maneira de ele obter o 
valor correto, nessa célula, seria com a seguinte fórmula: 
 
(A) =SOMA(A2:B7) 
(B) =MEDIA(B2:B7) 
(C) =SOMA(B2+B7) 
(D) =SOMA(B2;B7) 
(E) =MEDIA(B2;B7) 
 

QUESTÃO 22 _______________________  
 

 
 
A imagem apresentada mostra parte da barra de ferramentas 
do Word em um arquivo em edição. Se o usuário pretende 
alterar a orientação do texto de “retrato” para “paisagem”, ele 
consegue fazer isso ao clicar com o mouse sobre a guia 
 
(A) Inserir. 
(B) Design. 
(C) Layout. 
(D) Referências. 
(E) Correspondências. 
 

Área livre 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 23 a 50 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
De acordo com a ABNT NBR 6024:2012, que trata da 
numeração progressiva das seções de um documento, é correto 
afirmar que a numeração progressiva deve-se limitar até a seção 
 
(A) primária.  
(B) secundária. 
(C) terciária. 
(D) quaternária.  
(E) quinária. 
 

QUESTÃO 24 ______________________  
 
Conforme estabelece a ABNT NBR 6027:2012, é correto afirmar 
que, em monografias, o sumário deve estar localizado na(o) 
 
(A) mesma posição em todos os fascículos, em todos os 

volumes. 
(B) anverso da folha de rosto, concluído no verso, se 

necessário. 
(C) primeira capa, concluído, se necessário, na quarta 

capa. 
(D) último elemento pré-textual. 
(E) final do texto, após o índice. 
 

QUESTÃO 25 ______________________  
 
O relatório técnico e (ou) científico é formado pelas partes 
interna e externa. Quanto à parte interna, de acordo com a 
ABNT NBR 10719:2015, assinale a alternativa que apresenta 
um elemento pós-textual. 
 
(A) Errata 
(B) Introdução 
(C) Índice 
(D) Lista de símbolos 
(E) Lista de tabelas 

 

QUESTÃO 26 ______________________  
 
A referência de uma matéria de jornal em meio eletrônico 
tem elementos essenciais. Segundo a ABNT NBR 
6023:2002, entre tais elementos, está o (a) 
 
(A) nome da editora. 
(B) indicação do local de publicação. 
(C) numeração do fascículo. 
(D) indicação do volume. 
(E) numeração do ano. 
 

QUESTÃO 27 ______________________  
 
Quais são as etapas principais da indexação? 
 
(A) Análise documental e tradução. 
(B) Seleção e análise documental. 
(C) Estratégia de busca e recuperação. 
(D) Análise de conteúdo e indexadores. 
(E) Relevância e efetividade. 

 

QUESTÃO 28 _______________________  
 
Além da exaustividade, a outra dimensão da indexação de 
um documento é a 
 
(A) discriminação. 
(B) probabilidade. 
(C) efetividade. 
(D) densidade. 
(E) especificidade. 
 

QUESTÃO 29 _______________________  
 
Qual sistema de recuperação permite que uma busca combine 
os termos de qualquer maneira? 
 
(A) Mooers 
(B) Informativo 
(C) Modular 
(D) Manipulatório 
(E) Telegráfico 
 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
Quando se faz uma descrição precisa e fiel do documento, é 
correto afirmar que está sendo feita uma indexação centrada no 
 
(A) indexador. 
(B) usuário. 
(C) documento. 
(D) domínio. 
(E) conteúdo. 
 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
Para se avaliar a recuperação da informação em termos de 
revocação, deve-se adotar a seguinte medida: 
 
(A) reunir os documentos relevantes recuperados 

divididos entre o total de documentos recuperados. 
(B) reunir os documentos relevantes recuperados 

divididos entre o total de documentos relevantes. 
(C) comparar os documentos existentes na base de dados 

com o que se espera da base de dados antes da busca. 
(D) realizar a média de erros sintáticos na escrita da 

busca, o que propicia a recuperação de conjuntos 
vazios ou errôneos. 

(E) fazer a média de documentos que os usuários estão 
dispostos a analisar. 

 

QUESTÃO 32 _______________________  
 
O esquema de classificação geral é utilizado em 
 
(A) bibliografias nacionais. 
(B) serviços de indexação. 
(C) serviços de resumos. 
(D) assuntos periféricos. 
(E) assuntos centrais. 
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QUESTÃO 33 ______________________  
 
Os sistemas de classificação bibliográfica são linguagens 
documentárias que se caracterizam pela própria estrutura em 
 
(A) relação linear. 
(B) processo. 
(C) índice. 
(D) listagem. 
(E) hierarquia. 
 

QUESTÃO 34 ______________________  
 
Segundo o Código de Catalogação Anglo-Americano – 2a 
edição (AACR2), assinale a alternativa que indica um 
elemento do primeiro nível de descrição. 
 
(A) Título equivalente 
(B) Lugar de publicação 
(C) Dimensões 
(D) Indicação de edição 
(E) Título da subsérie 
 

QUESTÃO 35 ______________________  
 
De acordo com o Código de Catalogação Anglo-Americano 
– 2a edição (AACR2), quando uma obra é atribuída errônea 
ou ficticiamente a uma pessoa, deve-se 
 
(A) manter a entrada do nome do autor. 
(B) incluir uma nota a respeito da situação. 
(C) fazer a entrada pelo nome do verdadeiro autor. 
(D) indicar com itálico o nome do autor que foi atribuído 

erroneamente. 
(E) incluir a entrada principal e a secundária com a 

atribuição errônea do nome do autor. 
 

QUESTÃO 36 ______________________  
 
Na função de planejamento da biblioteca, é necessário 
 
(A) estabelecer metas e determinar como atingi-las. 
(B) decidir quem realizará o trabalho. 
(C) executar o trabalho. 
(D) assegurar que o trabalho está sendo executado de 

acordo com os planos. 
(E) analisar e resumir. 
 

QUESTÃO 37 ______________________  
 
Modelo de estrutura para coleções que agrupa os temas e os 
assuntos de acordo com os critérios: coleção de referência, 
coleção de lastro, coleção didática e literatura corrente.  
 
A definição apresentada faz referência ao conceito de 
 
(A) modelo Conspectus. 
(B) níveis de coleção da American Library Association 

(ALA). 
(C) dimensões. 
(D) postura de seleção. 
(E) núcleo básico de obras ideais. 
 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
Acerca do desenvolvimento de coleções, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O processo de seleção é feito ao final de cada ano, 

em conjunto com o planejamento estabelecido para a 
aquisição de publicações. 

(B) Após a definição da lista de materiais selecionados, o 
próximo passo é a verificação dos recursos 
orçamentários para providências de aquisição desses 
materiais. 

(C) Os critérios qualitativos têm peso maior que o dos 
critérios quantitativos no processo de seleção de acervo. 

(D) O material com pouca utilização no acervo deve ser 
desprezado como subsídio à política de 
desenvolvimento de coleção, uma vez que a 
respectiva importância para os usuários é nula. 

(E) A opinião de especialistas e a análise de informações 
contidas na contracapa e nas páginas iniciais do 
periódico são indicadores utilizados para a avaliação 
da qualidade desse tipo de publicação. 

 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
Considerando as diretrizes para o desenvolvimento de 
coleções, assinale a alternativa que apresenta uma decisão 
para a formação de acervo. 
 
(A) Estabelecimento de regras para a preservação e 

conservação do acervo, contendo informações 
relativas às condições ambientais ideais para cada 
tipo de documento. 

(B) Escolha do método de identificação de dados do 
usuário, como entrevista estruturada ou 
semiestruturada. 

(C) Identificação do nível de revocação de um 
determinado item do acervo. 

(D) Formação de um grupo composto por especialistas, 
usuários e gerentes que, em reunião organizada, 
discute e indica caminhos para a solução de 
determinado problema. 

(E) Estabelecimento de uma nova cultura organizacional 
centrada na melhoria contínua de serviços e de 
produtos. 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
Considerando que a técnica de Delfos é uma variação do 
questionário no estudo dos usuários, assinale a alternativa 
que corresponde ao principal objetivo dessa técnica. 
 
(A) Levantar deficiências ou qualidades do acervo. 
(B) Identificar tendências. 
(C) Reconhecer necessidades de informação. 
(D) Estimular a criatividade. 
(E) Estabelecer prazos para a revisão de políticas. 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
A respeito do estudo e do treinamento de usuários, do alerta e da 
disseminação da informação, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A acessibilidade e a facilidade do uso são fatores 

determinantes para a utilização do serviço
de informação. 

(B) Os canais formais de informação são considerados os 
mais importantes para satisfazer a necessidade de 
informação dos usuários. 

(C) A entrevista alia o roteiro de perguntas formuladas à 
observação da realidade objetiva. 

(D) A observação participante não sistemática é uma 
técnica de coleta de dados de estudo de usuários que 
utiliza documentos já existentes como fonte, tais 
como estatísticas de bibliotecas, referências de obras 
citadas e anotações, entre outros. 

(E) A ausência de marketing ou de promoção não afeta 
diretamente a percepção do usuário quanto ao acervo. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Com relação à automação de bibliotecas, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A conversão retrospectiva (CR) é o protocolo próprio 

para recuperação de informação bibliográfica de 
computador para computador, possibilitando ao 
usuário de um sistema pesquisar e recuperar 
informações de outro sistema. 

(B) O metadado é um formato de intercâmbio de dados 
criado para a catalogação automatizada. 

(C) As vantagens da automação da biblioteca são as 
atualizações do sistema e manutenção e suporte 
deste, além da licença de uso de softwares adquiridos 
para os respectivos setores específicos. 

(D) O treinamento do bibliotecário que tem nível 
gerencial deve enfatizar a compreensão de 
procedimentos e rotinas específicos de cada módulo 
do sistema de automação da biblioteca, inclusive 
capacitando-o a realizar o treinamento dos usuários 
nos módulos pertinentes. 

(E) Arquitetura de rede cliente/servidor é um dos 
requisitos que identificam a capacidade do sistema 
de trabalhar com recursos tecnológicos modernos, 
possibilitando segurança e intercâmbio de dados. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
Assinale a alternativa que indica atividade de responsabilidade do 
Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT). 
 
(A) Elaborar estatísticas com geração automática 

de gráficos. 
(B) Elaborar diagnósticos de bibliotecas, caracterizando 

acervo, usuários, capacidade institucional, serviços e 
produtos oferecidos. 

(C) Permitir consultas a tesauro, lista de autoridades e lista de 
editoras durante o cadastramento de um registro. 

(D) Apoiar a Biblioteca Digital Brasileira no fornecimento de 
cópias de documentos disponibilizados nas bases 
de dados. 

(E) Promover a literatura brasileira e fomentar os processos 
de criação, difusão, circulação e intercâmbio literário em 
território nacional e no exterior. 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
Quanto à notação de autor, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O método alfabético foi o primeiro proposto para o 

arranjo de livros e continuou a ser utilizado como 
único critério até meados do século 20. 

(B) O arranjo proposto por Charles Ammi Cutter para a 
notação de autor opõe-se ao uso da decimalidade que 
já integrava o sistema de classificação decimal de 
Dewey. 

(C) As tabelas com arranjo alfabético-decimal permitem 
a inserção de novos números no caso de autores com 
sobrenomes iguais. 

(D) Considerando a tabela PHA (Prado, Heloísa de 
Almeida), a notação de autor L258a indica que a 
letra “L” é a primeira letra do nome do autor, o 
número 258 é o número do autor e a letra “a” é a 
letra do sobrenome do autor. 

(E) A notação de autor é um critério primário de 
organização da informação. 

 

QUESTÃO 45 _______________________  
 

Considere que, na tabela de Cutter-Sanborn, “Andrade” 
corresponde ao número 553. Com base nessa informação, 
assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as 
notações de autor das obras de Carlos Drummond de 
Andrade: Confissões de Minas e Contos de Aprendiz (ambos 
pertencentes ao mesmo acervo de uma biblioteca). 
 

(A) A553conf e A553cont 
(B) Aco553 e Aca553 
(C) Co553a e Ca553a 
(D) A553co e A553ca 
(E) C553co e C553ca 

 

QUESTÃO 46 _______________________  
 

O método técnico-científico capaz de desacelerar o processo 
de deterioração instalado em suportes de informação é a  
 

(A) preservação. 
(B) conservação. 
(C) restauração. 
(D) higienização. 
(E) limpeza química. 
 

QUESTÃO 47 _______________________  
 
Com o auxílio de um pincel de pelos macios, inicia-se o 
processo de varredura de todas as folhas e capas de um 
documento. Esse procedimento refere-se à técnica de 
 
(A) higienização. 
(B) fumigação. 
(C) desinfestação. 
(D) tratamento aquoso com água deionizada. 
(E) preparação para teste de solubilidade dos pigmentos. 
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QUESTÃO 48 ______________________  
 
Com relação à gestão de bibliotecas, assinale a alternativa 
que corresponde à técnica utilizada para a representação 
gráfica de processos de negócios e fluxos de processos e de 
informação, resultando em um mapa de processos. 
 
(A) Diagrama de contexto 
(B) Notação business process modeling notation 

(BPMN) 
(C) Questões gerenciais 
(D) Cadeia de valor 
(E) Modelagem para business intelligence 
 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
No que se refere ao planejamento e à gestão de bibliotecas, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O modelo de planejamento de um sistema de 

informação deve ser aplicado a uma situação específica, 
com um prazo determinado, cujo resultado advém da 
apuração de metas e de indicadores. 

(B) A análise do ambiente interno da biblioteca visa a 
identificar as respectivas ameaças e oportunidades.  

(C) A etapa do planejamento estratégico da biblioteca 
que visa à formulação de um plano diretor para o 
desenvolvimento do sistema de informação é a etapa 
de avaliação e controle. 

(D) No planejamento de bibliotecas, a qualidade da 
informação é medida por meio de indicadores de 
tempo, de conteúdo e de forma da informação. 

(E) A prospecção de dados não integra o planejamento 
de bibliotecas, uma vez que visa a estratégias de 
longo prazo, impossíveis de se detectar na etapa de 
diagnóstico do planejamento.  

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
O planejamento operacional da biblioteca tem como objetivo 
 
(A) definir os níveis de delegação, as faixas de valores e 

as quantidades limites de abrangência de estratégias 
e ações para a consecução de objetivos. 

(B) orientar e direcionar os recursos orçamentários 
disponíveis para o alcance de resultados previamente 
estabelecidos. 

(C) otimizar os produtos e serviços atuais e futuros 
oferecidos pela biblioteca. 

(D) estabelecer a direção a ser seguida na elaboração de 
estudos de usuários. 

(E) formalizar as metodologias de desenvolvimento e de 
implantação de resultados específicos a serem 
alcançados pelas áreas funcionais da biblioteca. 

 
Área livre 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 

 
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o 

apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova 

discursiva. 
 A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 

 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 

O Brasil precisa parar de tratar inauguração de hospital ou anúncio de projetos miraculosos como a única política pública 
de saúde e começar a reconhecer que essa é uma responsabilidade transversal de todas as partes do governo e da sociedade. E não 
só o atendimento médico-hospitalar é saúde. Em muitos casos, o fato de o paciente ser atendido em um hospital indica, antes, um 
fracasso da política de atenção prévia. O ideal não é ter leitos suficientes para atender todos os pacientes com dengue, por 
exemplo, mas sim ter ações de prevenção para que as pessoas não contraiam a doença, em primeiro lugar, e essas ações precisam 
ir além do escopo estrito de atuação do Ministério da Saúde, ensinando a lidar com temas fundamentais, como alimentação, 
higiene, riscos das drogas, saúde sexual, trânsito, questões ambientais e de saneamento, prevenção ao suicídio e à violência etc.  

 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/opiniao/saude-alem-do-hospital-21735528#ixzz53zbdAGcJ>. Acesso em: 8 jan. 2018, com adaptações. 

 
Com base em seus conhecimentos acerca do assunto, e considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, 
redija um texto dissertativo e (ou) descritivo que indique como o Conselho Federal de Medicina pode auxiliar no 
desenvolvimento de ações de saúde além do hospital. 
 

Área livre – Rascunho na página seguinte 
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RASCUNHO
 

1  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

15  

  

  

  

  

20  

  

  

  

  

25  

  

  

  

  

30  
 



ERRATA 
 

Questão: 

16 Prova Tipo “A” 

15 Prova Tipo “B” 

18 Prova Tipo “C” 

17 Prova Tipo “D” 
 
 

Onde se lê: 
 

Assistente No erros 
A 2 
B 3 
C 5 

 

 
Leia se: 
 

Assistente 
No de folhas 

desperdiçadas 
A 2 
B 3 
C 5 
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