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MÉDICO FISCAL

ATENÇÃO



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



Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões
objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões
de Língua Portuguesa, 20 (vinte) questões de Legislação Específica e 10 (dez)
questões de Bioética.



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 40 (quarenta) 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 !

MÉDICO FISCAL
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo, que é um trecho de uma circular, datada de 1974, aos funcionários públicos da
França, e responda as questões 01, 02 e 03.
O funcionário público, acima de tudo, deve desfazer-se da roupagem antiga e abandonar a polidez
forçada, tão inconsistente com a postura de homens livres, e que é uma relíquia do tempo em que alguns
homens eram ministros e outros, seus escravos. Sabemos que as velhas formas de governo já
desapareceram: devemos até esquecer como eram. As maneiras simples e naturais devem substituir a
dignidade artificial que frequentemente constituía a única virtude de um chefe de departamento ou outro
funcionário graduado. Decência e genuína seriedade são os requisitos exigidos de homens dedicados à
coisa pública. A qualidade essencial do Homem na natureza consiste em ficar de pé. O jargão ininteligível
dos velhos ministérios deve dar lugar ao estilo claro, conciso, isento de expressões de servilismo, de
formas obsequiosas, indiretas e pedantes, ou de qualquer insinuação no sentido de que existe autoridade
superior à razão e à ordem estabelecida pelas leis – um estilo que adote atitude natural em relação às
autoridades subalternas. Não deve haver frases convencionais, nem desperdício de palavras.
Apud Lasswell, Harold & Kaplan, Abraham. A linguagem política. Brasília, EUB, 1979.

01. Sobre o texto, é correto afirmar que ele
I. trata da maneira de proceder do funcionário público francês.
II. não opõe o serviço público do novo regime ao do antigo regime.
III. apresenta três elementos do ideário da burguesia revolucionária, que acabara de assumir a hegemonia
com a Revolução Francesa: igualdade, liberdade e naturalidade das relações sociais.
É (São) CORRETA(S)
A) I, II e III.

B) I e II.

C) I e III.

D) II e III.

E) III.

02. Com base no texto, todas as opções a seguir estão corretas, exceto.
A) A polidez forçada e a dignidade artificial devem ser substituídas pelas maneiras simples e naturais.
B) No antigo regime, os subalternos eram servis, enquanto os funcionários graduados tinham uma dignidade
artificial.
C) Como todos os homens são, por natureza, livres e iguais, os funcionários do novo regime devem ter, apenas, a
decência e a seriedade.
D) O texto mostra como eram os funcionários públicos do antigo regime e não determina como devem ser os
funcionários do novo regime.
E) Todos os homens são iguais perante a lei.
03. Ao afirmar que o homem na natureza fica em pé e não curvado e ao considerar isso como um traço
definitório do ser humano, o texto mostra que os homens são iguais e que essa igualdade funda-se
num
A) fator biológico, sendo, portanto, natural.
B) fator de superioridade.
C) princípio de subserviência.

D) princípio de artificialidade.
E) servilismo.

04. No mural de uma sala de aula, estava escrito o seguinte aviso:
“A visita ao Fórum será realizada dia 05/09, às 15 horas. Será assistida uma seção e também será visitada
as demais divisões do Fórum. Informe-se com o seu representante”.
O aviso apresenta problemas de organização, de língua e de grafia. Em que alternativa o texto foi reescrito
adequadamente?
A) No dia 05/09, às 15 horas, será realizada uma visita ao Fórum, onde será assistida uma secção e também
serão visitadas as demais divisões do Fórum. Se informe com o seu representante.
B) A visita ao Fórum será realizada dia 05/09, às 15 horas. Na oportunidade, os visitantes assistirão a uma sessão
e poderão visitar as demais divisões do Fórum. Informe-se com o seu representante.
C) A visita ao Fórum será realizada dia 05/09, às 15 horas. Os visitantes assistiram a uma sessão e também será
visitada as divisões do Fórum. Informe-se com o seu representante.
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D) Dia 05/09, às 15 horas, uma visita ao Fórum será realizada, onde será assistida uma seção e também visitarse-á as divisões do Fórum. Informe-se com o seu representante.
E) A visita ao Fórum será realizada no dia 05/09, às 15 horas. Na ocasião, uma secção será assistida e as demais
divisões do Fórum será visitada. Informe-se com o seu representante.
05. Observe as alternativas e assinale a que contiver erro em relação à crase.
A) Como um vírus humano, os computadores podem levar grandes empresas à falência.
B) A análise dos cabelos pode revelar se uma pessoa está carente de elementos importantes à saúde.
C) “Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar tocando coisas de amor”.
D) Mamãe não permitiu que eu vá àquela festa.
E) Jorge passou o dia à pensar em uma forma de dizer a Paula que há muito a amava de verdade.
06. Anteponha aos períodos C ou E, consoante a concordância esteja correta ou incorreta.
(
(
(
(

) Quais de vós sois destemidos?
) André foi um dos que reclamaram.
) Alguns de nós conhecem o assunto.
) Hoje sou eu quem lhe peço esse grande favor.

A sequência obtida foi a seguinte:
A) C – C- C – C.
B) C – E – E – C.
C) E – C – C – E.
D) E – E – E – E.
E) C – E – C – E.
07. Em relação à regência verbal, analise as proposições abaixo.
I.
II.
III.
IV.

A belíssima enfermeira assistia o atleta.
Fazia muito tempo que Luciano pretendia namorar com a prima.
É óbvio que sempre quis a felicidade de vocês.
Os filhos sempre querem os pais.

Estão corretas
A) I, II, III e IV.

B) I, II e IV.

C) I e IV.

D) I e III.

E) I e II.

08. Indique a alternativa em que todos os pontilhados devem ser preenchidos com a letra “j”.
A) Cafa.....este - está....io – gara....em – o...eriza.
B) Gor ....eta – ultra....e – ri...eza – laran....eira.
C) Man ....ericão - .....eito – prodí….io – verti...em.
D) Alfor...e – en...eitar – ma...estade – vir...em.
E) En....essar – verti....inoso – boba...em – can...ica.
09. “Neste curso, alguns alunos preferem linguística; outros, literatura”. A propósito da pontuação no
período, é correto afirmar que
A) está totalmente correta.
B) a primeira vírgula é improcedente.
C) o ponto-e-vírgula deve ser substituído por vírgula.
D) a segunda vírgula está incorreta.
E) o ponto-e-vírgula deve ser substituído por dois pontos.
10. Em relação à correspondência do verbo com o tempo indicado nos parênteses, marque a alternativa
INCORRETA.
A) Requero (presente do indicativo)
B) Reouver (futuro do subjuntivo)
C) Intervieram (pretérito perfeito)

D) Possuís (presente do indicativo)
E) Vimos (presente do indicativo)
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
11. Sobre a Resolução do CFM nº. 16.305 referente à perícia forense, é correto afirmar.
A) Poderá ser realizada em delegacia de polícia.
B) Poderá ser realizada em unidades móveis da polícia.
C) Não poderá ser realizada, por nenhum motivo, fora do IML.
D) Poderá ser realizada em quartel da Polícia Militar, quando solicitado pelo comando da PM.
E) Poderá ser realizada em delegacia especializada, quando solicitado por secretário ligado à área de atuação.
12. Quando a fiscalização do Conselho encontrar profissionais exercendo irregularmente a profissão, sem
ter qualificação técnica, em relação ao procedimento a ser adotado, analise as afirmativas abaixo.
I. Decretar prisão do falso médico.
II. Encaminhar a denúncia à polícia, por se tratar de crime de acordo com CPB 292.
III. Encaminhar a denúncia à polícia, por se tratar de crime de acordo com CPB 282.
Assinale a alternativa correta.
A) Estão corretas I, II e III.
B) Estão corretas I e II.
C) Estão corretas I e III.
D) Está correta, apenas, a I.
E) Está correta, apenas, a III.
13. De acordo com a Resolução nº. 01/2005 CREMEPE, quantos atendimentos no plantão de 12h de
jornada de trabalho são recomendados ao médico de plantão em unidade de urgência?
A) 50.

B) 80.

C) 95.

D) 28.

E) 36.

14. De acordo com a resolução nº. 01/2005 CREMEPE, o limite de consultas ambulatoriais para um médico
em 4 horas de jornada de trabalho é de :
A) 14.

B) 36.

C) 10.

D) 18.

E) 28.

15. O médico de plantão, quando não substituído, poderá se ausentar (Resolução nº. 08/2004 CREMEPE)
quando comunicar
A) ao enfermeiro chefe 24 horas antes.
B) à direção do hospital 24 horas antes.
C) 72 horas antes, ao CREMEPE e ao diretor clínico.
D) ao colega do plantão anterior.
E) 48 horas, antes à Vigilância Sanitária.
16. Aos estabelecimentos hospitalares, de acordo com resolução nº. 02/2005 CREMEPE, é obrigada a
criação das comissões de revisão de óbito. A comissão será composta, no mínimo, por
A) 02 médicos e 01 enfermeiro.
B) 02 médicos e 01 cirurgião-dentista.
C) 01 médico e 02 enfermeiros.
D) 03 médicos.
E) 02 médicos e 01 serviço social.
17. O mandato da Comissão de Ética, de acordo com a modificação do Art. 3 da resolução nº. 01/2003
CREMEPE, é de
A) 24 meses.

B) 72 meses.

C) 48 meses.

D) 12 meses.

E) 30 meses.

18. Complete a seguinte frase: De acordo com a Lei nº. 3.268, o profissional que exerce sua profissão em
outro estado de sua inscrição será obrigado a fazer inscrição secundária, quando exercer por mais de
_____________________ em caráter permanente.
A) 30 dias

B) 120 dias

C) 60 dias

D) 90 dias

E) 180 dias
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19. Em relação ao artigo 21 da Lei nº. 3.268, pode aplicar penalidade disciplinar ao médico, quando do
exercício de sua profissão,
A) Secretário de Estado.
B) Delegado de polícia.
C) Coronel das forças armadas.
D) Agentes da Vigilância Sanitária.
E) exclusivamente o Conselho Regional de Medicina.
20. Em relação à Lei nº. 8.080/90, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) A Iniciativa Privada poderá participar do SUS – Sistema Único de Saúde – em caráter complementar,
independente da regionalização e hierarquização em níveis de complexidade.
) Em situação de calamidades, para atendimento de necessidades coletivas urgentes e/ou transitórias,
a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços
tanto de pessoas naturais quanto de pessoas jurídicas, assegurando indenização.
) A definição e o controle dos padrões éticos para pesquisas, ações e serviços de saúde serão
realizados, apenas, pelos órgãos do exercício profissional.
) Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distritos Federais e Municípios,
todos os recursos destinados a esses serão distribuídos segundo o quociente de sua divisão pelo
número de habitantes, independente de qualquer procedimento prévio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
A) F V F V.
B) F V V F.
C) V V F F.
D) V F F V.
E) F V F F.
21. Segundo a Lei 80.180/90, quanto às ações e serviços de saúde que constituem o SUS, assinale a
alternativa incorreta.
A) As ações e serviços de saúde serão prestados por órgãos e instituições públicas (Federais, Estaduais e
Municipais).
B) As ações e serviços de saúde serão prestados por instituições direta e indiretamente mantidas pelo Poder
Público.
C) As ações e serviços de saúde poderão ser realizados pela participação complementar, onde as instituições
filantrópicas não possuem prioridade em relação às demais instituições privadas.
D) As ações e serviços de saúde poderão ser realizados pela participação popular, onde as instituições sem fins
lucrativos não têm prioridade em relação às demais instituições privadas.
E) Não será permitida a destinação de subversões e auxílios às instituições prestadoras de serviços de saúde com
finalidade lucrativa.
22. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(

) Cem por cento (100%) dos serviços de diálise devem ser inspecionados e avaliados, no mínimo, uma
vez por ano, pela Vigilância Sanitária local.
) O serviço de diálise deve estar capacitado para oferecer, no mínimo, a mobilidade HD devendo ter, no
máximo, 200 pacientes em HD, respeitando o limite do número máximo de dois (02) pacientes por
equipamento instalado por turno.
) A mobilidade de hemodiálise pode funcionar em, até, três turnos com intervalo, no mínimo, de uma hora
entre as sessões. A amplificação do número de turnos está condicionada à autorização do gestor local.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
A) F F F.

B) F V F.

C) F V V.

D) F F V.

E) V V F.

23. O Ministério do Trabalho, através da Portaria nº. 3.214/78, aprova as Normas Regulamentadoras- NR.
Qual a norma que regula os exames médicos?
A) NR-2

B) NR-7

C) NR-9

D) NR-14

E) NR-5
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24. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(

) A saúde do trabalhador deverá ser resguardada nas relações sociais que se estabelecem entre o capital
e o trabalho no processo de produção, pressuposta a garantia da sua integridade e da sua higiene física
e mental.
) Considera-se grave e de iminente risco toda condição ambiental de trabalho que possa causar acidente
de trabalho ou doença profissional com lesão grave à integridade psicofísica do trabalhador.
) Não são de notificação compulsória a vigilância epidemiológica do SUS, os agravos à saúde do
trabalhador, acidentes de trabalho e doenças profissionais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
A) V V F.
B) V V V.
C) F F F.
D) F F V.
E) V F F.
25. Qual a Lei que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de
profissões?
A) 6.839
B) 3.268
C) 8.080
D) 8.015
E) 8.142
26. A Lei nº. 16.004 cria o Código Municipal de Saúde. No art. 3º, ao Município, de acordo com sua
competência constitucional e legal, em nível do seu território, não incube:
A) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde.
B) promover assistência farmacêutica à população de acordo com suas disponibilidades.
C) fiscalizar e inspecionar alimentos bem como bebidas e água para o consumo humano.
D) definir as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde.
E) regular as atividades exclusivamente dos serviços públicos de saúde, tendo em vista a sua relevância pública.
27. De acordo com a Lei nº. 16.478, é correto afirmar.
A) Esta Lei cria o Código Municipal de Saúde.
B) Estabelece a obrigatoriedade da correta separação e identificação de resíduos produzidos nos serviços de
saúde.
C) Esta Lei obriga a implantação do SUS nos Municípios.
D) Sempre que o Município operar a coleta e/ou o tratamento dos resíduos patológicos, não cobrará da Unidade
geradora dos resíduos o total desses custos.
E) Os resíduos patológicos do tipo pérfuro-cortante deverão ser acondicionados em recipientes de paredes rígidas
e resistentes, não precisando ser lacrados.
28. Sobre as unidades de tratamento intensivo do tipo II, o hospital deve contar com acesso a:
I. Estudo hemodinâmico – angiografia seletiva.
II. Endoscopia digestiva – fibrobroncoscopia.
III. Eletroencefalografia.
Está(ão) correto(s)
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
E) II, apenas.
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29. Na assistência ao parto e pós-parto, o serviço não deve
A) garantir à mulher condições de escolha de uma única posição durante o parto, desde que não existam
impedimentos clínicos.
B) estimar que os procedimentos adotados sejam baseados na avaliação individualizada e nos protocolos
institucionais.
C) estimular o aleitamento materno ainda, no ambiente do parto.
D) possibilitar o controle de luminosidade, de temperatura e de ruídos no ambiente.
E) garantir a realização de testes de triagem neonatal e imunização, conforme normas vigentes.
30. De acordo com o anexo II da Resolução CFM 1.763/2005, a CME (Comissão Mista de Especialidades)
não reconhecerá especialidades médicas com tempo de formação inferior a
A) 06 meses.

B) 18 meses.

C) 12 meses.

D) 24 meses.

E) 16 meses.

BIOÉTICA
31. Analise as assertivas abaixo.
I. O aborto de gestação a anencéfalo é previsto no Código Processo Penal 1940 art. 127.
II. O aborto terapêutico é previsto no CPB de 1940, no art. 128.
III. O aborto sentimental (abuso sexual) é previsto no CPB de 1940, no art. 128.
Assinale a alternativa correta.
A) Estão corretas I e III,apenas.
B) Estão corretas I e II,apenas.
C) Estão corretas I, II e III.
D) Está correta a II, apenas.
E) Estão corretas II e III, apenas.
32. O Código Processo Penal Brasileiro, no art. 146, inciso 3º, prevê que o aborto
A) poderá ser realizado por autorização policial.
B) poderá ser realizado pelo médico, desde que este assuma que a gestante corre risco de vida.
C) é permitido por livre solicitação da gestante.
D) poderá ser realizado com consentimento da Igreja.
E) poderá ser realizado com consentimento da Polícia e da Igreja.
33. O aborto poderá ser realizado no Brasil sem termo de ocorrência policial em caso de abuso sexual
A) em qualquer hospital.
B) somente em clínicas privadas.
C) somente em maternidades credenciadas e indicadas pelo Ministério da Saúde.
D) nas maternidades conveniadas com Igrejas.
E) nas maternidades privadas conveniadas com Igrejas.
34. Sobre Dignidade e Direitos Humanos, analise as assertivas abaixo.
I.

A dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser
respeitados em sua totalidade.
II. Os interesses e o bem-estar do indivíduo devem ter prioridade sobre o interesse exclusivo
da ciência ou da sociedade.
III. Salvaguardar e promover os interesses das gerações presentes e futuras.
Marque a alternativa correta.
A) Somente I e II estão corretas.
B) Somente II e III estão corretas.
C) I, II e III estão corretas.
D) Somente I e III estão corretas.
E) Somente a I está correta.
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35. Marque a alternativa incorreta.
A) Em alguns casos, o consentimento coletivo da comunidade ou outra autoridade pode substituir o consentimento
informado individual.
B) Qualquer intervenção médica preventiva diagnosticada e terapêutica só deve ser realizada com consentimento
prévio livre e esclarecido da pessoa envolvida, baseado em informação adequada.
C) O consentimento pode ser retirado pela pessoa envolvida a qualquer momento e por qualquer razão, sem
acarretar desvantagem ou preconceito.
D) A autonomia das pessoas de decidir deve ser respeitada, quando possam ser responsáveis por essas decisões
e respeitem a autonomia dos demais.
E) Os interesses e o bem-estar do indivíduo devem ter prioridade sobre o interesse exclusivo da ciência ou da
sociedade.
36. Qual a Lei que prevê a utilização de cadáver para estudo da medicina?
A) 8.080

B) 8.142

C) 8.489

D) 8.974

E) 8.501

37. Assinale a alternativa incorreta em relação a pesquisas em pessoas com diagnóstico de morte
encefálica.
A) Documento comprobatório da morte encefálica (atestado de óbito).
B) Consentimento explícito dos familiares e/ou do responsável legal ou manifestação prévia da vontade da
pessoa.
C) Respeito total à dignidade do ser humano sem mutilação ou violação do corpo.
D) Com ônus econômico financeiro adicional à família.
E) Sem prejuízo para outros pacientes, aguardando internação ou tratamento.
38. Os riscos potenciais às pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis, quando o
A) pesquisador não é obrigado a suspender a pesquisa imediatamente, ao perceber algum risco ou dano à saúde
do sujeito participante da pesquisa.
B) pesquisador se compromete a remunerar o participante para continuar a pesquisa, quando correr risco à saúde.
C) risco se justifique pela importância do benefício esperado.
D) Comitê de Ética em Pesquisa da instituição não deverá ser informado de fatos relevantes que alterem o curso
normal do estudo.
E) risco não se justifique pela importância do benefício esperado.
39. Sobre a dignidade humana e o genoma humano, é incorreto afirmar.
A) O genoma humano é fundamental a todos os membros da família humana e também ao reconhecimento de
sua dignidade e diversidade inerentes. Em um sentido simbólico, é a herança da humanidade.
B) Todos têm direito ao respeito por sua dignidade e seus direitos humanos dependente de raça e sexo.
C) Essa dignidade faz com que seja imperativo não reduzir os indivíduos a suas características genéticas e
respeitar sua singularidade e diversidade.
D) O genoma humano que evolui por sua própria natureza é sujeito à mutação. Ele contém potencialidades que
são expressas de maneira diferente, segundo o ambiente natural e social de cada indivÍduo, incluindo o estado
de saúde do indivíduo, suas condições de vida, nutrição e educação.
E) O genoma humano em seu estado natural não deve dar lugar a ganhos financeiros.
40. A morte miserável fora e antes do seu tempo é denominada
A) Morte cerebral.
B) Eutanásia.
C) Ortotanásia.
D) Distanásia.
E) Mistanásia.
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