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INSTRUÇÕES
01 - Leia com atenção todas as instruções deste Caderno de Questões;
02 - Este Caderno de Questões só deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal de
Sala;
03 - Assine neste Caderno de Questões e coloque o seu número de inscrição;
04 - Verifique se este Caderno de Questões contém 50 (cinqüenta) questões com
05(cinco) alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal;
05 - A prova terá a duração de 04 (quatro) horas. Você só poderá sair do Local de Prova
02(duas) horas após o seu início;
06 - Ao receber a Folha de Respostas, confira seu nome , seu número de inscrição e
o cargo escolhido (Médico-Fiscal ou Assistente Administrativo);
07 - Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas;
08 - Marque suas respostas na Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica azul ou
preta, preenchendo completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme modelo:
;
09 - Será atribuido o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas:
dupla marcação, marcação rasurada, não preenchida totalmente ou que não
tenha sido transcrita do Caderno de Questões para a Folha de Respostas;
10 - A correção das provas será efetuada considerando-se apenas o conteúdo da
Folha de Respostas;
11 - Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, seus pontos serão
atribuídos à todos os candidatos;
12 - Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal este Caderno de Questões, juntamente com a
sua Folha de Respostas e assine a Lista de Presença .

Nº de Inscrição:

Nome do Candidato:

Nº Sala:

Assinatura do Candidato:

Maceió/AL, 17 de julho de 2005
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia um trecho retirado do texto “Errar é divino”,
publicado na revista Veja, em abril de 1999. A seguir,
responda as questões que se pedem.
TEXTO 1
Errar é divino
Ivan Teixeira
A resposta à questão – por que razão os grandes escritores
podem “errar no português”, ao passo que o comum dos mortais
tem de se submeter ao constrangimento das regras de gramática
– é simples. Os artistas da língua não passam para a
posteridade porque rompem com a norma, mas porque sabem
tirar proveito da ruptura. A transgressão, para ser bem sucedida,
deve possuir função estrutural. Tanto no texto como no
comportamento. Ela pode dar impressão de firmeza, de
precisão, de ambigüidade, de ironia ou sugerir diversas coisas
ao mesmo tempo. Na maioria dos casos, indica novas propostas
para o futuro. Além de introduzirem a renovação modernista em
Portugal, as rupturas observadas nos versos de Fernando
Pessoa personificam seu descontentamento diante da saturação
dos modelos. O poeta vivia à cata de novas soluções verbais
para velhos problemas existenciais.
Pela perspectiva dos artistas, os gramáticos não passam de
meros guardiães de uma inutilidade consagrada pelo poder
constituído. Para eles, dominar a norma culta do idioma não
excede, em valor, o conhecimento do código de trânsito, por
natureza convencional e efêmero: num dia, certa rua dá mão; no
outro, não dá; e, na próxima semana, pode ser que a mesma rua
não exista. Observa-se o mesmo nas normas da gramática, que
variam conforme as convenções gerais de cada época. Acontece
que os artistas pretendem escrever também para as gerações
futuras. Nesse sentido, a adequação a normas anteriores podem
prejudicar a dinâmica da criação. (Texto Adaptado)

03 – Carlos Drumond de Andrade foi um desses artistas que
transgrediu as normas gramaticais e causou polêmica entre
os acadêmicos. Nos versos “No meio do caminho tinha uma
pedra / tinha uma pedra no meio do caminho”, qual o erro
cometido pelo poeta?
A)
B)
C)
D)

Cometeu um desvio chamado de pleonasmo vicioso.
Usou a preposição errada.
O poeta usou o verbo ter no lugar do verbo haver.
No primeiro verso, não empregou a vírgula depois da
palavra caminho.
E) Inverteu a posição do adjunto adverbial no meio do
caminho.
04 – Em Macunaíma, Mário de Andrade escreve “No outro dia
pediu pra Sofará que levasse ele passear e ficaram no mato
até a boca-da-noite”. A reescrita dessa frase, de acordo com
a norma culta da língua, encontra-se em:
A) No outro dia, ele pediu à Sofará que lhe levasse para
passear e ficaram no mato até a boca-da-noite.
B) No outro dia ele pediu para Sofará que o levasse para
passear e ficaram no mato até a boca-da-noite.
C) No outro dia ele pediu à Sofará que o levasse para passear
e ficaram no mato até a boca-da-noite.
D) No outro dia, ele pediu a Sofará que o levasse para passear
e ficaram no mato até a boca-da-noite.
E) No outro dia, ele pediu para Sofará que o levasse para
passear e ficaram no mato até a boca-da-noite.
Para responder as questões 05 e 06, leia a seguir o
trecho de um poema de Oswald de Andrade.
Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro

01 – Qual o assunto discutido no texto?
A) As inovações estéticas criadas pelos artistas a partir da
transgressão das normas.
B) A submissão às regras gramaticais.
C) Os erros gramaticais cometidos pelos escritores.
D) As normas gramaticais.
E) A possibilidade de transgressão das normas gramaticais
pelos escritores.
02 – Marque a afirmação correta.
A) Na perspectiva dos artistas, as normas gramaticais podem
variar, tornando, portanto, o seu conhecimento efêmero e
convencional, podendo ser comparado ao conhecimento do
código de trânsito.
B) O artista que não infringir uma regra gramatical não sabe
tirar proveito dos recursos lingüísticos.
C) Para os gramáticos, dominar a norma culta do idioma não
excede, em valor, o conhecimento do código de trânsito.
D) Os artistas não passam de meros guardiães de uma
inutilidade consagrada pelo poder.
E) De acordo com o autor, a gramática é idêntica a um código
qualquer.
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05 – Identifique o desvio gramatical cometido pelo poeta.
A)
B)
C)
D)
E)

Uso de linguagem coloquial
Colocação pronominal
Regência verbal
Concordâncias nominal e verbal
Pontuação

06 – Qual a intenção do autor nesse poema?
A) Destacar, por meio do erro, o nível social da personagem.
B) Causar polêmica.
C) Imitar a linguagem sertaneja.
D) Mostrar como as pessoas falam e escrevem na língua
portuguesa.
E)

Fazer um manifesto contra a gramática, infringindo uma
regra considerada inviolável pelos puristas.
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Leia com atenção o texto que segue, para responder as
questões 07 e 08.
TEXTO 2

07 – Schmitz, desenvolve a discussão contrapondo pontos de
vista. Identifique a alínea que contém os trechos que
revelam essa estratégia argumentativa do autor.

Língua pasteurizada
John Robert Schimitz

A) 427 milhões de pessoas consideram o inglês como língua
materna.

A presença no português do Brasil de vocábulos de origem
inglesa reflete a condição do inglês como idioma internacional
falado nos quatro continentes, por mais de 427 milhões de
pessoas que o consideram a sua língua materna. Para alguns
especialistas no campo dos estudos lingüísticos, o inglês é o
“latim do século 21”, fadado a continuar a ser, num mundo cada
vez mais internalizado, o veículo transportador de conhecimento
tecnológico-científico-cultural. Para outros especialistas, o inglês
é um carrasco que se infiltra em outras línguas e culturas.
O projeto de lei apresentado pelo deputado Aldo Rebelo que
“dispõe sobre a promoção, a proteção, a defesa e o uso da
língua portuguesa” merece uma análise cuidadosa por parte de
gramáticos, lingüistas, jornalistas, escritores, professores e
publicitários. É importante tentar fixar a grafia de diferentes
palavras. Deve-se escrever Tchetchênia ou Chechênia? Cabe
observar que os dois jornais de maior circulação de São Paulo
apresentam diferentes grafias para o referido país.
Em certos casos, é fácil aportuguesar palavras de origem
estrangeira; turfe e surfe são bons exemplos. Em outros casos,
uma grafia aportuguesada poderia desfigurar as palavras e até
impedir a compreensão. Os praticantes das atividades “karaokê”
e “karatê” aceitariam as grafias “caraoquê” e “caratê”?
O que é preocupante no projeto do deputado Rebelo é a
ameaça de multas e outras punições pelo descumprimento “de
qualquer disposição desta lei”. O artigo 5º do projeto obriga a
substituição de “toda e qualquer palavra ou expressão em língua
estrangeira posta em uso no território nacional” por uma palavra
em português.
O projeto abre uma caixa de pandora de possíveis
processos jurídicos bastante onerosos para as partes
envolvidas. Tais litígios contribuiriam para tornar ainda mais
morosa uma Justiça já bastante assoberbada e para a possível
burla da lei.
À guisa de conclusão, afirmo que a presença de
estrangeirismos não deve ser vista como uma invasão que
compromete o idioma, mas como uma oportunidade para o
desenvolvimento técnico-científico e cultural. A existência de
palavras estrangeiras numa determinada língua não coloniza o
pensamento nem tolhe o raciocínio, a criatividade e a
originalidade dos que querem se expressar oralmente ou por
escrito.
Em 1999, o deputado federal Aldo Rebelo (na época PC do
B – SP), visando proteger a identidade cultural da língua
portuguesa, apresentou um projeto de lei que prevê sanções
contra o emprego abusivo de estrangeirismo. Mas que isso,
declarou o deputado, interessa-lhe incentivar a criação de um
“Movimento Nacional de Defesa da Língua Portuguesa”.
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B) O projeto de lei apresentado pelo deputado Aldo Rebelo [...]
merece uma análise cuidadosa por parte de gramáticos,
lingüistas, jornalistas, escritores, professores e publicitários.
C) Deve-se escrever Tchetchênia ou Chechênia? Cabe
observar que os dois jornais de maior circulação de São
Paulo apresentam diferentes grafias para o referido país.
D) Para alguns especialistas no campo dos estudos lingüísticos
[...] Para outros especialistas [...] Em certos casos, é fácil
aportuguesar palavras de origem estrangeira [...] Em outros
casos, uma grafia aportuguesada poderia desfigurar as
palavras e até impedir a compreensão.
E)

Os praticantes das atividades “karaokê”
aceitariam as grafias “caraoquê” e “caratê”?

e

“karatê”

08 – Qual a tese defendida pelo autor, em relação ao uso de
vocábulos estrangeiros, especialmente da língua inglesa?
A) O uso de estrangeirismo não significa uma colonização do
pensamento, nem falta de originalidade nem de criatividade,
mas pode constituir-se em progresso científico e cultural.
B) O uso abusivo de termos estrangeiros descaracteriza a
língua e compromete a comunicação.
C) A presença no português do Brasil de vocábulos de origem
inglesa reflete a condição do inglês como idioma
internacional falado nos quatro continentes.
D) É fácil aportuguesar palavras de origem estrangeira.
E) É importante tentar fixar a grafia de diferentes palavras.
09 – Assinale a alínea que contém os sinais de pontuação
adequados à seguinte frase: “Há alguns meses constatou-se
que algumas espécies de chimpanzés são capazes de
adquirir comportamentos por imitação tal como os humanos
e não apenas pela herança genética como todos os
animais”
A)
B)
C)
D)
E)

vírgula, vírgula, vírgula, ponto.
vírgula, travessão, travessão, ponto.
vírgula, travessão, travessão, vírgula, ponto.
vírgula, vírgula, vírgula, vírgula, vírgula.
travessão, travessão, vírgula, ponto.

10 – Transpondo para a voz ativa a frase “Eles são obrigados a
tarefas desagradáveis; e, além do mais, são criticados pelo
público”, obtêm-se as formas verbais:
A)
B)
C)
D)
E)

obrigam-nos; critica-os
obrigam-se; criticam-se
têm obrigado; criticou-os
foram obrigados; têm sido criticados
obrigaram-nos; criticaram-nos
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11 – Observe os períodos abaixo e escolha a alternativa correta
em relação à idéia expressa, respectivamente, pelas
conjunções ou locuções sem que, por mais que, como,
conquanto, para que.
I
II
III
IV

– Sem que respeites pai e mãe, não serás feliz.
– Por mais que corresse, não chegou a tempo.
– Como não tivesse certeza, preferiu não responder.
– Conquanto a enchente lhe ameaçasse a vida, Gertrudes
negou-se a abandonar a casa.
V – Mandamos colocar grades em todas as janelas para que
as crianças tivessem mais segurança.
A)
B)
C)
D)
E)

Condição, finalidade, condição, concessão, causa.
Finalidade, condição, concessão, causa, concessão.
Condição, concessão, causa, concessão finalidade.
Concessão, causa, concessão, finalidade, condição.
Causa, concessão, finalidade, condição, concessão.

12 – Leia com atenção os dois tercetos do soneto “Renúncia”.
“A vida é vã como a sombra que passa...
Sofre sereno e de alma sobranceira
Sem um grito sequer, tua desgraça.

17/07/2005

14 – “Técnicos da Funai suspeitaram de uma tentativa de
contaminação dos índios e, antes que ocorresse uma
epidemia, não se demoraram em questões burocráticas:
anteciparam a vacinação”. Substituindo os verbos
destacados por, respectivamente, supor, advir e deter, e
mantendo o mesmo tempo e modo verbais, obtém-se
corretamente:
A)
B)
C)
D)
E)

supuseram – adviesse – detiveram
supuseram – advisse – detiveram
suporam – adviesse – detiveram
suporam – advisse – deteram
supuseram – advisse – deteram

15 – Leia as frases abaixo:
A conclusão do inquérito foi prejudicial ....... toda categoria.
Mostrou-se insensível ....... qualquer argumentação.
Este prêmio foi atribuído ....... melhor aluna do curso.
Faço restrições ....... ter mais elementos no grupo.
Indique a alternativa que, na seqüência, preenche as lacunas
acima corretamente.

Encerra em ti tua tristeza inteira.
E pede humildemente a Deus que a faça
Tua doce e constante companheira.”
(de A cinza das horas, em Poesias, de Manuel Bandeira)

Em função deste texto, é CORRETO dizer:
A) em ti é objeto indireto; a Deus é objeto direto
preposicionado, enquanto que o pronome oblíquo a funciona
como objeto direto pleonástico, pois repete a idéia de
tristeza.
B) sombra é o sujeito de uma oração subordinada adverbial
comparativa, com o verbo subentendido, e tristeza é o
sujeito posposto da oração principal, que inicia o segundo
terceto.
C) sereno, sobranceira e constante exercem a função
sintática de adjunto adnominal, pois são adjetivos
justapostos a substantivos.
D) que do primeiro verso do primeiro terceto e que do segundo
verso do segundo terceto exercem a função de sujeito e
classificam-se como pronomes relativos.
E) vã funciona como predicativo do sujeito, e companheira,
como predicativo do objeto direto, um dos núcleos do
predicado verbo-nominal da oração subordinada substantiva
objetiva direta.

A)
B)
C)
D)
E)

à; à; a; à
a; a; à; à
a; a; à; a
à; à; à; à
à; à; a; a

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16 – É CORRETO afirmar que prevalência
A) é a medida que corresponde aos casos antigos de uma
determinada doença em relação à população geral.
B) é o indicador que representa a soma de casos novos e
antigos de uma determinada doença em relação à
população e é expressa em relação a 100.000 habitantes.
C) é a relação entre o número de casos conhecidos de uma
dada doença e a população.
D) é a razão entre o número de casos novos de uma doença
que ocorre em uma comunidade, em um intervalo de tempo
determinado, e a população exposta ao risco de adquirir a
referida doença no mesmo período.
E) é a medida do comportamento das doenças e dos agravos à
saúde em uma população exposta.

13 – Assinale a opção que preenche correta e respectivamente
as lacunas.

17

Embora ......... muitos candidatos, ......... que ......... poucas
aprovações, visto que apenas 1% deles ......... adequadamente.

A) Determinar o confisco de substâncias que possam causar
agravos à saúde da população.
B) Elaborar e analisar os indicadores de vigilância
epidemiológica.
C) Implantar a notificação compulsória de agravos e doenças.
D) Emitir notificações sobre doenças e agravos à saúde.
E) Fomentar a busca ativa de causadores de agravos e
doenças.

A)
B)
C)
D)
E)

concorram
se tratem
haja
sejam
haja

prevêem-se
prevê-se
prevêem-se
prevê-se
prevê-se

haja
ocorram
deva haver
hajam
ocorrerão
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se preparou
se preparou
preparam-se
prepararam-se
se preparou

– Quanto a atuação dos Serviços de Vigilância
Epidemiológica, assinale a opção que está INCORRETA.
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18 – A doença meningocócica é endêmica em nosso meio e o
número de casos esperados é de até 4 casos por 100.000
habitantes/ano. Na ocorrência de um caso em um município
de 8.000 habitantes, podemos afirmar que

23 – A pesquisa realizada em 2004 pelo CFM sobre o médico e
seu trabalho, registra entre as doze especialidades mais
freqüentes o aparecimento da urologia e da dermatologia.
Esses dados sugerem

A) apesar de a relação caso/população estar demonstrando
uma elevação acima do limite máximo esperado não se
pode caracterizar como epidemia em função da pequena
população de referência.
B) em decorrência do elevado potencial de transmissibilidade
da doença meningocócica, temos que caracterizar qualquer
caso como epidemia, para que se possam tomar as
medidas de controle.
C) se pode caracterizar como epidemia, uma vez que a relação
caso/população foi modificada.
D) não é uma epidemia porque a relação caso/população se
mantém.
E) não é possível caracterizar como epidemia a ocorrência de
somente um caso da doença na população.

A) o crescimento da preferência dos médicos por áreas onde
se executam procedimentos tidos como de melhor retorno
financeiro.
B) o crescimento da oferta de residência médica em urologia e
dermatologia.
C) o crescente aparecimento de doenças neoplásicas, entre
elas o câncer de próstata e o de pele.
D) as alterações curriculares com a oferta de disciplinas
anteriormente englobadas na área de cirurgia e clínica
médica.
E) a busca de novas especialidades face à saturação do
mercado de trabalho médico.

19 – A Constituição Federal de 1988 criou o SUS que é
estruturado nos níveis federal, estadual e municipal. Ainda
compõe o SUS
A) os planos e seguros de saúde de forma suplementar.
B) o sistema de formação de recursos humanos na área da
saúde.
C) os serviços médicos das Forças Armadas e Polícias
Militares.
D) as ONG que prestam assistência médica a população.
E) os setores filantrópico e privado, de forma complementar.
20 – O controle social do SUS foi criado pela Constituição
Federal de 88. Exerce(m) o controle social do SUS
A)
B)
C)
D)
E)

o Ministério e as Secretarias de Saúde.
o poder legislativo em cada nível de governo.
os Conselhos de Saúde.
os Conselhos de Fiscalização do exercício profissional.
o Ministério Público através das Procuradorias de Saúde.

21 – A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) compete
A) fiscalizar e normatizar as ações dos planos e seguros de
saúde.
B) fiscalizar e normatizar as ações do Ministério da Saúde.
C) fiscalizar e normatizar as ações do SUS.
D) fiscalizar e normatizar as atividades dos seguros de saúde.
E) fiscalizar e normatizar as atividades dos planos de saúde.
22 – Assinale abaixo quais os órgãos que atuam na instância
municipal do SUS.
A) Laboratório Central e Centro de Formação de Recursos
Humanos.
B) Hemocentros e Programa de Saúde da Família.
C) Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica.
D) Centro de Controle de Zoonoses e Instituto Médico Legal.
E) Vigilância Ambiental e Agência de Vigilância Sanitária.
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24 – Qual a carga horária máxima permitida pela Administração
Pública para o cargo de médico?
A) 64 horas semanais,
plantonista.
B) 60 horas semanais,
vínculos.
C) 30 horas semanais,
vínculo laborativo.
D) 60 horas semanais,
plantonista.
E) 48 horas semanais,
plantonista.

desde que um dos cargos seja de
desde que seja em mais de dois
independentemente da natureza do
desde que um dos cargos seja de
desde que um dos cargos seja de

25 – À luz do Código de Ética Médica, ao comprovar condições
de trabalho não-dignas ou que possam prejudicar o
paciente, não pode o médico
A) continuar a exercer suas atividades, desde que comunique
ao CRM.
B) continuar ou suspender suas atividades, comunicando o fato
ao CRM.
C) suspender suas atividades na instituição, mesmo em
situações de urgência e emergência, comunicando o fato ao
CRM.
D) suspender suas atividades ressalvadas as situações de
urgência e emergência, comunicando o fato ao CRM.
E) continuar a exercer suas atividades na instituição.
26 – Em relação ao exercício profissional do médico, é
CORRETO afirmar que
A) é permitido ao médico oftalmologista indicar óptica de sua
confiança.
B) o médico deve sempre emitir atestado em formulário do
SUS.
C) o médico pode exercer simultaneamente a medicina e a
farmácia, desde que possua formação para isso.
D) não comete delito ético o médico que, por finalidade
eleitoral, atende pessoas, desde que sejam carentes.
E) o médico pode internar pacientes em qualquer hospital,
mesmo que não faça parte de seu corpo clínico.
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27 – O médico, na função de auditor,
A) pode alterar prescrição ou solicitação de autorização para
procedimento, se necessário.
B) pode solicitar, por escrito, ao médico assistente, os
esclarecimentos necessários ao exercício de sua atividade.
C) pode divulgar suas observações, conclusões ou
recomendações.
D) pode atuar em mais de uma jurisdição, desde que
regularmente registrado em um Conselho Regional de
Medicina.
E) pode
acompanhar
procedimentos
no
paciente,
independentemente de autorização do paciente.
28 – O médico que atua como auditor
A) pode ser remunerado ou gratificado por valores vinculados à
glosa, desde que fundamentada.
B) pode examinar o paciente desde que o médico assistente
seja cientificado e esteja presente.
C) deve seguir os critérios de avaliação estabelecidos pelo
comprador de serviços.
D) deve respeitar a autonomia do médico assistente em decidir
o melhor para seu paciente.
E) em equipes multiprofissionais de auditoria, pode delegar
suas atribuições a outros profissionais.
29 – Está impedido de executar a auditoria, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

o médico que seja amigo ou inimigo do auditado.
o médico assistente do paciente auditado.
o médico que tenha vínculo de parentesco com o auditado.
o médico que tenha mantido relação de emprego nos
últimos 10 anos com o auditado.
E) o médico que seja acionista ou sócio do auditado.
30 – O médico-auditor ao comprovar irregularidade que exija
comprovação documental
A) não pode levar o prontuário nem sua cópia, pois fere o sigilo
profissional.
B) pode levar o prontuário, desde que seja norma exigida pelo
comprador de serviço.
C) pode levar o prontuário para análise, desde que autorizado
pelo diretor-médico.
D) pode levar cópia do prontuário, desde que o solicite ao
diretor-médico.
E) pode levar o prontuário, desde que o paciente autorize.
31 – O médico-auditor determina ao médico assistente que
reduza a solicitação de exames ao mínimo necessário face
os elevados custos. Qual a conduta recomendada ao
médico?
A)
B)
C)
D)
E)

Solicitar pronunciamento do CRM.
Informar a família para que ela reclame ao PROCON.
Atender a determinação e comunicar ao CRM.
Solicitar a interferência do diretor-médico do hospital.
Não atender a determinação e justificar sua necessidade.
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32 – O médico assistente prolonga o internamento do paciente
indevidamente, o que é comprovado pelo médico-auditor.
Qual a conduta a ser adotada pelo médico-auditor?
A)
B)
C)
D)
E)

Glosar as diárias que considera não justificadas.
Registrar no prontuário a indicação de alta.
Comunicar ao paciente suas condições de alta.
Determinar ao médico assistente que dê alta.
Elaborar relatório circunstanciado.

33 – O médico-fiscal comprova que há um médico na instituição
fiscalizada apresentando visto provisório expedido há 120
dias. Qual a conduta a ser adotada pelo médico-fiscal?
A) Comunicar ao diretor-técnico a situação encontrada para
que tome as medidas indicadas junto ao CRM.
B) Solicitar ao CRM de origem se o médico está quite com o
Conselho.
C) Recomendar ao médico que suspenda suas atividades até
que regularize sua situação no CRM.
D) Orientar o médico a renovar o visto provisório.
E) Informar ao médico que está com a sua situação
regularizada.
34 – Dos listados abaixo, quem pode requisitar cópia de
prontuário médico?
A)
B)
C)
D)
E)

O Serviço de Verificação de óbitos.
O paciente.
A autoridade policial.
A Vigilância Sanitária.
O cônjuge.

35 – À luz do Código de Ética Médica, no capítulo que trata da
doação e transplante de órgãos e tecidos, é correto afirmar
que
A) é permitido ao médico intermediar a doação de órgãos com
pagamento ao doador.
B) a decisão de suspensão dos meios artificiais de
prolongamento da vida de possível doador é da equipe de
transplante.
C) é vedado ao médico participar do processo de diagnóstico
da morte encefálica quando pertencente à equipe de
transplante.
D) é vedado ao médico retirar órgão de doador vivo sem
autorização judicial.
E) é permitido cobrar do paciente os custos com a realização
do transplante.
36 – Em relação ao atendimento a pacientes portadores de
transtornos mentais, estão corretas as afirmativas abaixo,
EXCETO:
A) a contenção física é indicação médica.
B) há a possibilidade do paciente solicitar sua internação,
desde que seu desejo seja firmado em consentimento
esclarecido.
C) o diagnóstico de doença psiquiátrica é um procedimento
médico.
D) nenhum estabelecimento de saúde pode recusar o
atendimento sob a alegação de que o paciente seja portador
de transtorno mental, desde que este apresente um agravo
somático e necessite de assistência médica.
E) o paciente pode ser internado compulsoriamente por
solicitação da família.
6

TIPO 03

37 – A Resolução RTC 50 da ANVISA, que trata do regulamento
técnico para planejamento, programação, elaboração e
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos
assistenciais de saúde determina que estes propiciem
condições de infra-estrutura predial, entre eles a reservação,
lançamento ou tratamento de, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

óleo combustível.
resíduos radioativos.
resíduos sólidos.
água.
gases combustíveis.

38 – A Portaria 3432/98 do Ministério da Saúde, que estabelece
os critérios de classificação para as Unidades de Terapia
Intensiva, determina que o hospital com UTI deve contar
com acesso a, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

fibrobroncoscopia.
eletroneuromiografia.
estudo hemodinâmico.
angiografia seletiva.
endoscopia digestiva.

39 – Conforme a Portaria 82/00 do Ministério da Saúde, que
trata do regulamento técnico para os serviços de diálise,
quanto a seus recursos humanos, estabelece que em cada
serviço
A) deverão estar vinculados um médico nefrologista e um
enfermeiro com treinamento formal em diálise para cada 50
pacientes.
B) deverão estar vinculados um médico nefrologista e dois
enfermeiros com treinamento formal em diálise para cada 50
pacientes.
C) deverão estar vinculados, no mínimo, dois médicos
nefrologistas e um enfermeiro com treinamento formal em
diálise.
D) deverão estar vinculados um médico nefrologista e dois
enfermeiros com treinamento formal em diálise.
E) deverão estar vinculados dois médicos nefrologistas e dois
enfermeiros com treinamento formal em diálise.
40 – Em relação à Resolução CFM 1670/03, que trata da
regulamentação da sedação profunda, é CORRETO afirmar que
A) os serviços que realizam procedimentos com sedação
profunda devem possuir marca-passo transitório externo na
instituição.
B) os serviços que realizam procedimentos com sedação
profunda deverão dispor no seu quadro de cardiologista.
C) o médico responsável pela sedação não pode executar
outro procedimento simultaneamente.
D) os serviços que realizam procedimentos com sedação
deverão dispor de Unidade de Terapia Intensiva na
instituição.
E) o médico responsável pela sedação tem que ser
anestesista.
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INFORMÁTICA
Nas questões referentes a Informática, a menos que seja
explicitamente informado o contrário, considere o seguinte: a)
todos os programas mencionados estão em configurações-padrão
e em português; b) o mouse está configurado para pessoas
destras; c) expressões como clicar, clique simples, clique duplo e
clique triplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do
mouse; d) não há restrições de proteção, de funcionamento e de
uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e
equipamentos mencionados.

41 – Analise as assertivas abaixo:
I – A principal diferença entre hardware e software é que no
primeiro a representação de dados é feita a partir de
seqüências de dígitos binários, e no segundo essa
representação é feita a partir de correntes elétricas.
II – O sistema operacional é considerado um software do
computador.
III – A CPU (Central Processing Unit), ou Unidade Central de
Processamento, é a parte do computador onde ficam
instalados os drives de cd-rom e disquete 3½”, além de
outros dispositivos de hardware.
IV – A impressora e o monitor são considerados dispositivos de
hardware de saída de dados.
As assertivas CORRETAS são:
A) II, III e IV.
B) III e IV.
C) I, III e IV.
D) II e III.
E) II e IV.
42 – Marque a alternativa em que são listados apenas
dispositivos de hardware:
A)
B)
C)
D)
E)

placa-mãe, monitor, impressora, teclado, webcam.
impressora, Microsoft Windows, processador, cd-rom.
placa de som, estabilizador, papel da impressora, mouse.
monitor, teclado, mouse pad, placa-mãe, placa de vídeo.
Microsoft Windows, placa de rede, placa-mãe, processador.

43 – Analise as alternativas abaixo, a respeito do Windows 2000,
e marque a INCORRETA:
A) No Windows 2000 o usuário Padrão não possui privilégio
para visualizar arquivos de outros usuários.
B) No Windows 2000 apenas o usuário Administrador possui
privilégio para instalar novos programas no computador.
C) A partir do ícone Meu Computador, situado na Área de
Trabalho, é possível acessar qualquer pasta ou arquivo, ou
configurar opções de hardware do computador.
D) A partir de um clique simples com o botão direito do mouse
sobre a Barra de Tarefas e a escolha da opção
Propriedades é possível acessar e modificar as
configurações da Barra de Tarefas e, além disso, adicionar,
remover ou modificar a disposição das pastas e aplicativos
do menu Iniciar.
E) Para organizar por ordem alfabética a disposição dos ícones
na Área de Trabalho é suficiente clicar com o botão direito
do mouse sobre a Área de Trabalho e escolher a opção
“Organizar Ícones Æ Por nome”.
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44

– Analise as assertivas abaixo,
funcionamento do Windows XP.

baseando-se

no

I – A partir do Painel de Controle é possível acessar e
modificar as propriedades de vários dispositivos: teclado,
mouse, modem, vídeo, entre outros, além de ser possível
também adicionar e remover programas.
II – Para acessar o Prompt de Comando é suficiente escolher,
a partir do menu Iniciar, a opção Executar..., digitar a
palavra command ou cmd e clicar no botão OK.
III – Para acessar o aplicativo Calculadora é suficiente clicar
com o botão direito do mouse na opção Calculadora
disponível na relação de aplicativos do menu Iniciar Æ
Todos os Programas Æ Acessórios.
IV – Juntamente com a instalação do Windows XP também são
instalados outros aplicativos padrões do Windows como:
Bloco de Notas, Calculadora, Paint, Winzip, entre outros.
As assertivas CORRETAS são:
A) II e IV.
B) III e IV.
C) I e II.
D) I e III.
E) II e III.
Com base na figura a seguir, responda a questão 45.
45 – Analise as afirmativas a seguir na janela do Microsoft Word
2000 em português.
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46 – A opção de recortar e colar é muito útil na edição de textos
no Word 2000 através dos botões na barra Padrão e no
menu Editar. Outra forma de realizar esta operação é
A) selecionar o texto, escolher a opção Recortar no menu
Editar, posicionar o cursor no local onde o texto será
inserido e escolher Colar no menu Exibir.
B) selecionar o texto, pressionar o botão
, posicionar o
cursor no local onde o texto será inserido e pressionar o
botão

.

C) selecionar o texto, pressionar a tecla F2, posicionar o cursor
no local onde o texto será inserido e pressionar a tecla
ENTER.
D) selecionar o texto, pressionar a tecla F5, posicionar o cursor
no local onde o texto será inserido e pressionar a tecla INS.
E) selecionar o texto, pressionar no botão
, posicionar o
cursor no local a ser colado o texto e pressionar a tecla INS.
47 – Utilizando a combinação de teclas CTRL + A no Word 2000,
é possível
A)
B)
C)
D)
E)

ativar o AutoTexto.
AutoAjustar uma tabela selecionada.
selecionar todo o texto do documento ativo.
abrir a caixa de diálogo Abrir.<<
ativar a AutoCorreção do menu ferramentas.

48– Existe um recurso no Microsoft Word chamado Localizar
responsável pela localização de seqüência de caracteres,
palavras ou frases em documentos; este recurso pode ser
ativado com a combinação de teclas:
A)
B)
C)
D)
E)

CTRL + L.
CTRL + T.
ALT + C.
ALT + L.
SHIFT + B.

49 – Analise as assertivas abaixo:

I – Um clique duplo sobre a palavra Egito(2ª linha), selecionará
apenas a 2ª linha do 1º parágrafo.
II – Um clique triplo sobre a palavra Egito(2ª linha), selecionará
todo o 1º parágrafo.
III – Utilizando a combinação de teclas CTRL + I, abre-se a caixa
de diálogo Imprimir.
IV – Um clique triplo na margem esquerda do texto, selecionará
todo o documento.
É CORRETO o que se afirma em
A) II, III e IV.
B) II e IV.
C) I e II.
D) I, II e III.
E) II e III.
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I – A Intranet é uma rede geralmente disponível na Internet,
que utiliza protocolos e ferramentas comuns da Internet,
mas que só pode ser acessada por usuários autorizados de
uma determinada rede mediante algum tipo de autenticação,
como login e senha, por exemplo.
II – O protocolo HTTPS é utilizado em páginas na Internet que
possuem arquivos de sound (som) para download e
necessitam de um protocolo diferenciado para disponibilizar
este tipo de arquivo.
III – O FTP é um protocolo utilizado na Internet para
transferência de arquivos.
IV – O Microsoft Internet Explorer é o único browser ou
navegador que pode ser utilizado no Microsoft Windows, por
motivos de segurança e de direitos autorais.
É CORRETO o que se afirma em:
A) II e III.
B) II e IV.
C) I e II.
D) I e III.
E) I e IV.
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Com base na figura a seguir, responda a questão 50.
50 Analise as afirmativas a seguir na janela do Microsoft
Internet Explorer 6 em português.

I – O histórico de páginas visitadas recentemente poderá ser
limpo através da guia Geral em Opções da Internet... no
menu Editar.
II – O Internet Explorer é considerado um Browser.
III – A combinação de teclas CTRL + L, ativa no Internet
Explorer a ferramenta de Localizar que se encontra no
menu Editar.
IV – A tecla F5 tem a função de atualizar a página atual no
Internet Explorer.
É CORRETO o que se afirma em
A) II e IV.
B) II, III e IV.
C) I e II.
D) I e III.
E) II e III.

Concurso Público CREMAL 2005 – Nível Superior

9

