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ATENÇÃO 

 

� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 30 (trinta) questões objetivas 

de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de 

Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Matemática, 10 (dez) questões de 

Legislação Específica e 05 (cinco) questões de Noções de Informática. 

� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

� Ao receber o caderno de prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação, 

Número de Inscrição, o Número do Prédio e o Número da Sala. 

� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da prova, você receberá um 

Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição. 

� As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta, totalizando 30 (trinta) questões. 

� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao 

preenchimento do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir 

fazê-la com tranquilidade. 

� Você só poderá retirar-se da sala 2 (duas) horas após o início da Prova. 

� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e 

deixe a sala em silêncio. 

 

BOA SORTE !
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Os desastres de Sofia 
(fragmento) 

 
Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e 

passara pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o que sabíamos dele. 
O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Usava paletó curto demais, 

óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele. Não 
amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar e que, 
ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, 
interrompia a lição com piadinhas, até que ele dizia, vermelho: 

- Cale-se ou expulso a senhora da sala. 
Ferida, triunfante, eu respondia em desafio: pode me mandar! Ele não mandava, senão estaria me 

obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser o objeto do ódio daquele 
homem que, de certo modo, eu amava. Não o amava como a mulher que eu seria um dia, amava-o 
como uma criança que tentava desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem ainda não 
foi covarde e vê um homem forte de ombros tão curvos. (...) 

LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira. São Paulo, Ática, 1997. P. 11. 

 
01. De acordo com o texto, a covardia do professor consistia em 
 

I. fazer coisas de que não gostava. 
II. reprimir seus impulsos. 
III. sujeitar-se a imposições que não correspondiam ao seu modo de ser. 

 
Está (ão) correta(s) 

 
A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas. E) I, apenas. 
 
02. O texto foi produzido para mostrar que 
 
A) todo aluno, indiscutivelmente, gosta do seu professor. 
B) todo professor se dedica à tarefa de ensinar com muito amor. 
C) a relação professor e aluno é normalmente estressante. 
D) as condições da vida prática e a necessidade de seguir as normas podem levar o ser humano a reprimir suas 

emoções. 
E) todo aluno se irrita quando o professor não gosta dele. 
 
03. “Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser o objeto do ódio daquele homem ...”. A 

palavra em destaque NÃO pode ser substituída pelo termo contido na alternativa 
 
A) Irritava. B) Acarinhava. C) Chateava. D) Aborrecia. E) Enfurecia. 
 
04. Indique a sequência correta que transforma os fragmentos abaixo em um texto coeso e coerente.  
 

1) Os mortos eram de todas as partes do mundo: dois dos Estados Unidos, quatro da China, dois - marido e 
mulher - do Haiti, um do Vietnã, um do Iraque, um do Brasil, um das Filipinas e um do Paquistão.  

2) Wong baleou e matou 13 alunos imigrantes e funcionários da associação, feriu quatro outros e, a seguir, 
suicidou-se. 

3) Na tarde do domingo, duas das vítimas - Layla Khalil, 57 e Parveen Ali, 26 - foram enterradas após um 
velório na Organização Islâmica de Southern Tier, do qual participaram cerca de 300 pessoas.  

4) Na manhã da última sexta-feira, um imigrante vietnamita de 41 anos, Jiverly Wong, armado com duas 
pistolas, entrou na Associação Cívica Americana, um centro de serviços para imigrantes, onde até 
recentemente ele assistia a aulas para melhorar o seu inglês. 

5) Mais tarde, as pessoas reuniram-se em uma escola secundária para um serviço memorial ecumênico. 
 
A) 1 – 5 – 2 – 3 – 4. 
B) 4 – 2 – 3 – 1 – 5. 
C) 4 – 2 – 1 – 3 – 5. 
D) 5 – 3 – 4 – 2 – 1. 
E) 4 – 2 – 5 – 1 – 3. 
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05. O fragmento abaixo apresenta problema de coesão por causa do mau uso do conectivo. Assinale a 

alternativa que NÃO substitui corretamente a expressão conectiva em destaque. 
 

Em Salvador, já não chove há mais de dois meses, apesar de que já se pense em racionamento de 
água e em energia elétrica.   

 
A) Porque.  
B) Por isso.  
C) Assim.  
D) Portanto.  
E) No entanto. 
 
06. Quanto à norma culta, analise as sentenças. 
 

I. Faça boa prova! Deus proteja-te! 
II. A autora à qual nos referimos escreve para cinema. 
III. Dá-se aulas de piano. 

 
Constatamos que está(ão) correta(s) 

 
A) apenas a sentença I. 
B) apenas a sentença II. 
C) apenas a sentença III. 
D) todas as sentenças 
E) nenhuma das sentenças. 
 
07. Assinale a alternativa que contém o vocábulo que perde o acento gráfico no plural. 
 
A) Fusível.  
B) Amável.  
C) Caráter.  
D) Fóssil.  
E) Cônsul. 
 
08. Em “... saberá que, para chegar a qualquer lugar, o segredo é não desistir no meio”, a oração sublinhada 

denota ideia de 
 
 
A) comparação.  
B) hipótese.  
C) tempo.  
D) exclusividade.  
E) finalidade. 
 
09. Assinale a alternativa que contém o período corretamente pontuado. 
 
A) “Em ciência, leia os livros mais recentes; em literatura, os mais antigos”. 
B) “Palavras fortes e amargas, indicam uma causa fraca”. 
C) “Patrícia, estudou muito para o concurso”. 
D) “Aos diretores do colégio, cabe-lhes, preparar uma seleção competitiva”. 
E) “O diretor entregou, o diploma aos alunos”. 
 
10. Em que alternativa todos os vocábulos são grafados com X? 
 
A) ....ícara – me....er – be ....iga. 
B) en ...ente  - en ...imento – rou ....inol. 
C) fle ...a – bro...e – la ...ativo. 
D) amei ...a – capu ...o – me....ilhão. 
E) cai ...a – me ...a – pu ....ão. 
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MATEMÁTICA 
 
11. Fui ao shopping e fiz compras  em  4 lojas, gastando em cada uma delas a metade do que eu tinha na 

carteira. Na saída, paguei R$ 4,00 de estacionamento e ainda me restaram R$ 10,00. Ao entrar na 
primeira loja, eu tinha 

 
A) R$ 224,00  
B) R$ 340,00 
C) R$ 408,00 
D) R$ 280,00 
E) R$ 308,00 
 
12. Qual o valor de x na expressão abaixo? 
 

X = 2 - 

2
1

1

1
1

1

−

+

 

A) 
2

3
 

B) 
2

5
 

C) 
3

2
 

D) 
3

5
   

E)  2 
 
13. Rebeca, aluna aplicada nas aulas de matemática, lança um desafio para o seu irmão Dan. “Dois copos 

de liquidificador contêm misturas de polpa e água nas proporções de 5:9 no  primeiro e de 5:7 no 
segundo. Qual a proporção de polpa e água, se juntarmos os conteúdos dos dois liquidificadores?”. 
Qual das alternativas representa a resposta de Dan? 

 

A) 
103

65
  

B) 
105

39
 

C) 
103

7
 

D) 
352

201
 

E) 
53

27
 

 
14. Eliane aplicou R$ 20.000,00 a juros simples de 1,4% ao mês, durante 20 dias. Assim, o rendimento foi 

de 
 
A) R$ 120,00 B) R$ 81,00  C) R$ 72,00 D) R$ 68,00 E) R$ 94,00 
 
15. A planta de uma cidade foi desenhada na escala de 1 : 20.000, o que significa que as medidas reais são 

iguais a 20.000 vezes as medidas correspondentes na planta. Assim, 2 cm da planta correspondem a 
uma medida real de 

 
A) 0,08 km B) 0,6 km C) 0,4 km D) 4 km E) 8 km 
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
 
16. O Conselho Federal de Medicina, criado pela Lei n 3.268/57, é uma  autarquia federal com autonomia 

administrativa e financeira, composto por 28 conselheiro, sendo: 
 
A) 02 representantes de cada Estado da Federação, 01 do Distrito Federal e 02 suplentes indicados pelo 

Conselho Federal de Medicina. 
B) 02 representantes da União, 01 do Distrito Federal e 01 representante dos médicos indicado  pela Associação 

Médica Brasileira. 
C) 02 representantes dos Municípios, 02 representantes de cada Estado da Federação e  01 representante 

indicado pela Associação Médica Brasileira. 
D) 01 representante de cada Estado da Federação, 01 representante do Distrito Federal e 01 representante e 

respectivo suplente indicado pela Associação Médica Brasileira. 
E) 01 representante dos médicos, 01 representante dos municípios e 02 suplentes indicados pelo Conselho 

Federal de Medicina. 
 
17. As penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais  aos seus membros são impostas, 

obedecendo-se à seguinte gradação: 
 
A) advertência confidencial, censura pública, censura confidencial, cassação da profissão e suspensão do 

exercício profissional. 
B) censura confidencial, censura pública, advertência confidencial, cassação do exercício profissional. 
C) censura pública, advertência confidencial, censura confidencial, suspensão do exercício profissional e 

cassação do exercício profissional. 
D) advertência confidencial, censura confidencial, censura pública, suspensão do exercício profissional e 

cassação do exercício profissional. 
E) advertência, censura, cassação e suspensão. 
 
18. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Os médicos legalmente habilitados no exercício da profissão só poderão  exercê-la após inscrição no Conselho 

Federal de Medicina. 
B) Os pedidos de inscrição, os registros e as expedições da Carteira  Profissional não são uniformes em todos os 

Conselhos. 
C) O pedido de inscrição  do médico será denegado quando não tiver sido satisfeito o pagamento da taxa de 

inscrição correspondente. 
D) O modelo da Carteira Profissional será fixado pelos Conselhos Regionais de cada localidade. 
E) Nos processos ético-profissionais, não é facultada às partes interessadas a representação por advogados 

militantes. 
 
19. A Resolução CRM de nº 1.845 /2008 aprovou o novo relatório das especialidades médicas. A Comissão 

Mista de Especialidades não reconhece especialidades médicas com tempo de formação inferior a 
 
A) 01 ano. B) 02 anos. C) 03 anos. D) 05 anos. E) qualquer tempo. 
 
20. Assinale a alternativa CORRETA quanto às disposições da Resolução CFM nº1.845/2008. 
 
A) Os Conselhos Regionais de Medicina deverão registrar, apenas, títulos de especialidade e certificados de áreas 

de atuação reconhecidos pela Comissão Mista de Especialidades. 
B) A Comissão Mista de Especialidades poderá analisar qualquer proposta de criação de especialidades e áreas 

de atuação. 
C) As propostas recusadas pela Comissão Mista de Especialidades só poderão ser reapresentadas para nova 

avaliação após 02 anos. 
D) A Comissão Mista de Especialidades não pode, a seu critério, emitir recomendações sobre suas atividades. 
E) O relatório da Comissão Mista de Especialidades deverá ser emitido a cada trimestre do ano. 
 
21. O valor das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício da profissão médica é 

atribuição do(s) 
 
A) Conselho Federal de Medicina, ouvidos os Conselhos Regionais. 
B) Conselho Federal de Medicina, apenas. 
C) Conselhos Regionais. 
D) Conselhos Regionais, ouvidos os índices governamentais. 
E) Conselho Federal, ouvidas as reivindicações da classe médica. 
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22. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Ficam dispensados do pagamento da anuidade e taxas os médicos que, no exercício de 2008, tenham 

completado 75 anos de idade. 
B) A anuidade de pessoa jurídica para o exercício de 2009 será cobrada nos mesmos valores referentes à 

anuidade da pessoa física. 
C) Não poderá haver desconto nos pagamentos das taxas e da anuidade. 
D) É necessário o pagamento da anuidade  pela pessoa física para a solicitação  de qualquer serviço ao Conselho 

Regional de Medicina. 
E) O valor da anuidade de pessoa física e jurídica para o exercício de 2009 é de R$ 441.46 (quatrocentos e 

quarenta e um reais, quarenta e seis centavos). 
 
23. A anuidade não recolhida após cinco anos ou reconhecida a inexistência da pessoa física ou jurídica 

através dos órgãos de registro ou fiscalização será 
 
A) inscrita na dívida ativa, nos termos da legislação vigente. 
B) notificada ao devedor. 
C) anistiada, nos termos da legislação vigente. 
D) processada para uma nova cobrança.  
E)  arquivada. 
 
24. Assinale a alternativa CORRETA quanto aos conceitos instituídos no Manual de Procedimentos 

Administrativos do Conselho Federal de Medicina. 
 
A) Inscrição por transferência - ocorre quando o médico se inscreve em um novo Estado, cancelando sua 

inscrição no Conselho Regional de Medicina de origem. 
B) Inscrição secundária - é aquela em que o profissional solicitou o cancelamento de sua inscrição em 

determinado Conselho Regional de Medicina. 
C) Reinscrição - é a  inscrição  que o médico abre em outro Estado, mantendo a inscrição primária de origem no 

Conselho Regional de Medicina.  
D) Inscrição de Médico estrangeiro - é aquela efetuada ao médico estrangeiro formado, apenas no Brasil, com ou 

sem visto permanente. 
E) Autorização especial para médico estrangeiro- é aquela que é concedida  ao médico oriundo de outro país, 

para  exercer a profissão por um período determinado. 
 
25. O cancelamento de inscrição no Conselho Regional de Medicina é o procedimento administrativo legal 

por meio do qual  um profissional passa da condição de ativo para a condição de inativo. 
 

Esses cancelamentos ocorrem  
 
A) apenas por solicitação. 
B) em virtude de transferência para outro estado e por suspensão do exercício profissional. 
C) apenas por invalidez e viagem ao exterior. 
D) por solicitação do profissional, por transferência e por decisão da diretoria do Conselho Regional de Medicina. 
E) apenas por cassação do exercício da profissão e solicitação do profissional. 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
 
26. Em suas atividades, você executa serviços de registro, atualização, cancelamento e consulta às 

inscrições de pessoas físicas ou jurídicas no conselho. Há uma planilha eletrônica com dados das 
pessoas físicas e jurídicas, em que cada linha da planilha corresponde aos dados de uma pessoa. 
Nesta lista, existem os registros de 100 pessoas físicas e 50 pessoas jurídicas, ordenados 
aleatoriamente. Qual alternativa apresenta o recurso do Excel para exibir, apenas, as linhas dos 
registros das pessoas jurídicas? 

 
A) Localizar. 
B) Classificar. 
C) Filtro. 
D) Conexões. 
E) Validação de dados. 
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27. Através do Internet Explorer, você utiliza serviços que possibilitam a comunicação entre pessoas pelas 
redes de computadores espalhadas pelo mundo. A Internet é a Rede Mundial de Computadores que 
você acessa de sua casa, do trabalho ou celular. A intranet é a rede de computadores de sua empresa 
que utiliza os mesmos serviços e recursos da Internet. Qual das características apresentadas a seguir 
se refere exclusivamente a uma INTRANET, mas não é característica da Internet? 

 

I. Acesso restrito aos usuários cadastrados; 
II. Acesso a sites de qualquer empresa; 
III. Compartilhamento de impressoras; 
IV. Intercâmbio de dados; 
V. Trata-se de uma LAN (Rede de Acesso Local). 

 
Assinale a alternativa que contém as características exclusivas da INTRANET. 
 

A) I e V. 
B) II, IV e V. 
C) III. 
D) II e IV. 
E) I, III e V. 

 
28. Uma de suas atividades é a de emitir um relatório quinzenal sobre os serviços realizados. Você utiliza o 

Microsoft Word para elaborar, formatar e imprimir o texto. Como essa é uma tarefa periódica, você 
decide criar um padrão de relatório que já contenha um texto previamente formatado, em que apenas 
atualizará as informações. Assinale a alternativa que apresenta o recurso apropriado para a criação de 
um padrão de relatório. 

 
A) Estilo. 
B) Modelo. 
C) Folha de rosto. 
D) Mala direta. 
E) Temas. 

 
29. O relatório de atividades quinzenal contém quatro páginas. Você deseja emiti-lo em frente e verso, 

utilizando, apenas, duas folhas de papel. Assinale a alternativa que contém os procedimentos corretos 
para essa impressão, estando a janela Imprimir aberta. 

 
A) Colocar duas folhas em branco na impressora. Ativar a opção Agrupar. Escolher a opção Todas para o 

Intervalo de Páginas. No campo Imprimir, escolher Páginas ímpares. Clicar no botão OK. Caso necessário, 
inverter a ordem das folhas impressas e recolocá-las na impressora. No campo Imprimir, escolher Páginas 
pares. Clicar no botão OK. 

B) Colocar duas folhas em branco na impressora. Ativar a opção Agrupar. Escolher a opção Página atual para o 
Intervalo de Páginas. No campo Imprimir, escolher Páginas ímpares. Clicar no botão OK. Caso necessário, 
inverter a ordem das folhas impressas e recolocá-las na impressora. No campo Imprimir, escolher Páginas 
pares. Clicar no botão OK. 

C) Colocar duas folhas em branco na impressora. Ativar a opção Agrupar. Escolher a opção Página atual para o 
Intervalo de Páginas. No campo Imprimir, escolher Páginas ímpares. Clicar no botão OK. Caso necessário, 
inverter a ordem das folhas impressas e recolocá-las na impressora. No campo Imprimir, escolher Todas as 
páginas do intervalo. Clicar no botão OK. 

D) Colocar duas folhas em branco na impressora. Ativar a opção Agrupar. Escolher a opção Seleção para o 
Intervalo de Páginas. No campo Imprimir, escolher Todas as páginas do intervalo. Clicar no botão OK. Caso 
necessário, inverter a ordem das folhas impressas e recolocá-las na impressora. No campo Imprimir, escolher 
Páginas pares. Clicar no botão OK. 

E) Colocar duas folhas em branco na impressora. Ativar a opção Agrupar. Escolher a opção Todas para o 
Intervalo de Páginas. No campo Imprimir, escolher Todas as páginas do intervalo. Clicar no botão OK. Caso 
necessário, inverter a ordem das folhas impressas e recolocá-las na impressora. No campo Imprimir, escolher 
Páginas pares. Clicar no botão OK. 

 
 
 
 
 

30. Após receber a documentação para o registro da pessoa física ou jurídica, você digitaliza os 
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documentos e salva em pastas, como apresentado na figura 1: 
 

 
Figura 1 

 
Depois, utilizando o Windows Explorer, executaram-se alguns comandos sobre as pastas, mudando a 
organização delas, como apresentado na figura 2: 
 

 
Figura 2 

 
Sobre os comandos a serem executados para obter a organização da figura 2 a partir da figura 1, analise as 
afirmativas abaixo. 
 
I. Deletar a pasta OUTRAS contida na pasta FÍSICA. 
II. Mover a pasta OUTRAS, contida na pasta FÍSICA, para a pasta PESSOAS. 
III. Copiar a pasta OUTRAS, contida na pasta FÍSICA, para a pasta JURÍDICA. 
IV. Deletar a pasta MÉDICOS. 
V. Renomear a pasta MÉDICOS para PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos comandos a serem executados. 
 

A) II, III, IV e V. 
B) III, II e V. 
C) II, I, III e V. 
D) V, II e III. 
E) IV, V, II e III. 


