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1. Assinale a opção em que a conjugação do verbo
adequar está INCORRETA:
a) Nós adequávamos, vós adequáveis.
b) Eu adequo, tu adequas.
c) Nós adequamos, vós adequais.
d) Eu adequava, tu adequavas.
2. Assinale a opção em que a colocação dos pronomes
oblíquos está correta:
a) Não me venham com reclamações; já lhes dei todas
as oportunidades!
b) Se abancou na sala como se estivesse em sua
própria casa.
c) O convite é para a formatura que realizar-se-á na
UFSC no próximo sábado.
d) Diria-se que são bons se não causassem-nos tantos
embaraços.
3. Assinale a opção em que a concordância do possessivo
está INCORRETA:
a) Dai-nos a vossa bênção, Senhor.
b) Quando
Vossa
Senhoria
terminar
esse
requerimento, receberá sua passagem.
c) Vossa Excelência está com vossa agenda em dia.
d) Pega a tua mala, o teu filho e toma o teu rumo.
4. Nesta frase, em qual “a” ocorre a crase:
Agradeço a (1) Deus, a (2) meus pais, a (3) meus
amigos e a (4) todos que me ajudaram.
a)
b)
c)
d)

No primeiro e no quarto.
Em nenhum.
No segundo e no terceiro.
Em todos.

5. O imperativo negativo é conjugado pela forma do:
a) Presente do indicativo.
b) Presente do subjuntivo.
c) Pretérito imperfeito do indicativo.
d) Futuro do subjuntivo.
6. Assinale a opção correta da pontuação cabível neste
período:
Disse Charles Chaplin A humanidade não se divide em
heróis e tiranos as suas paixões boas e más foram-lhes
dadas pela sociedade não pela natureza
a) dois pontos (:), abrir aspas, quatro vírgulas, um
ponto e fechar aspas.
b) dois pontos (:), abrir aspas, três vírgulas, um ponto e
fechar aspas.
c) dois pontos (:), abrir aspas, um ponto e vírgula, três
vírgulas, um ponto e fechar aspas.
d) dois pontos (:), abrir aspas, um ponto e vírgula, duas
vírgulas, fechar aspas e ponto.
7. Assinale a opção em que há quatro palavras
INCORRETAS:
a) canalizar, pesquisar, analisar, balizar, sintetizar;
dialisar; atualizar; bisar; prezar.
b) ideia, chapéu, herói, plateia, condói, céu, perdoo,
voo, geo-história, subsolo.
c) coronéis;
micro-ondas;
hipersensível;
superresistente; anti-horário; bem-vindo.
d) acessor; atraso; infringir; jus; excessão; ascenção;
aridês; vírus; excesso; viuvez.
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8. Nas frases a seguir assinale a opção em que a
regência verbal está INCORRETA:
a) O médico assistiu o doente com seu desvelo
habitual.
b) Quem bebe e dirige desobedece ao Código Nacional
de Trânsito.
c) Chegou a casa esgotado, mas logo se reanimou
com o carinho do filho pequeno.
d) Esta decisão implica em grande prejuízo para a
empresa.
9. Leia o texto a seguir e assinale a opção que melhor
resume seu conteúdo:
A mulher descia a plácida e sombria rua de
casarões antigos, arborizados, grades e muros altos,
grandes jardins, as construções plantadas lá no fundo
do enorme terreno. Era um bairro estritamente
residencial. Parecia abrigar apenas pessoas idosas, no
retiro da vida, na reflexão da eternidade, na recordação
nostálgica dos tempos febricitantes da juventude, na
contemplação da natureza em constante renovação: a
floração das árvores frutíferas e das plantas
decorativas, o aparecimento dos frutos pequeninos, o
crescimento, a maturação, a colheita. Um ciclo
completo que se renova a cada ano. Um perfeito
refúgio para escapar do tormento da poluição, da
agitação, do medo, do trânsito. O homem ali era mais
homem. Era mais gente, menos máquina. Mais feliz.
a) Descreve um bairro que, embora pareça triste e
antigo, ideal para idosos, tem muitas vantagens,
como tranquilidade, pouco trânsito, casas espaçosas
com grandes jardins arborizados, bom clima e ar
puro; enfim, um lugar mais humano.
b) Descreve um bairro com trânsito febricitante,
poluição generalizada, casas muito velhas e sem
nenhum atrativo para potenciais moradores.
c) Descreve um bairro com jeito de museu vivo, com
muita gente velha, muitas árvores, calmo demais e
sem emprego para jovens.
d) Descreve um bairro muito antigo e calmo, quase
sem trânsito, ideal para instalar uma casa de
repouso para idosos.
10. Assinale a opção correta do significado das palavras:
imprescindível, obsoleto, incipiente e erradicação:
a) insensível, tristonho, reincidente e gastança.
b) inaudível, principiante, irreverente e resolução.
c) indispensável, ultrapassado, iniciante e extermínio.
d) impensável, nobiliárquico, nocivo e obstinação.
11. Qual recurso do MS-Word 2007 (versão português,
rodando em um Windows 7 em português) viabiliza que
você possa utilizar numeração automática de página
diferente em diversas partes de um mesmo documento
(mesmo arquivo)?
a) “Quebra de seção”, retirando vínculo de cabeçalho e
rodapé.
b) Documento preparado com o recurso de
“Numeração Especializada”.
c) “Quebra de página”, retirando vínculo de cabeçalho
e rodapé.
d) Documento preparado com o recurso de
“Numeração Exclusiva”.
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12. Considere a tabela a seguir do MS-Excel 2007 (versão
português, rodando em um Windows 7 em português).
Foi dado um CTRL+C sobre a célula E2 e um CTRL+V
sobre célula F3. Qual o conteúdo da célula E2?

a)
b)
c)
d)

=A1+B2
=A1+$B2
=A$2+B1
=A2+B1

13.Qual recurso do MS-Excel 2007 (versão português,
rodando em um Windows 7 em português) possibilita
que uma tabela copiada (CTRL+C) no Excel, seja
colada invertendo o conteúdo das linhas pelo das
colunas e vice-versa?
a) “Colar Invertido”.
b) “Colar Especial”; “Valores Invertidos”.
c) “Colar Transverso”.
d) “Colar Especial”; “Transpor”.
14. A extensão padrão dos documentos MS-Word 2007
(versão português, rodando em um Windows 7 em
português) é:
a) txt
b) doc
c) docx
d) rtf
15. O dispositivo para armazenamento não volátil de dados
digitais que, em geral, demanda menos energia e é
mais leve, o qual equipa os novos laptops focados no
aumento do tempo de utilização da bateria sem a
necessidade de recarregar e no baixo peso do
dispositivo, é:
a) HDD (Hard Disk Drive – disco rígido) de 5400 rpm.
b) RAM (Random Access Memory - memória de
acesso aleatório).
c) HDD (Hard Disk Drive – disco rígido) de 7200 rpm.
d) SSD (Solid State Drive - unidade de estado sólido).
16. Quais das afirmativas a seguir é, em geral, a mais
provável consequência da alteração da capacidade da
memória RAM (Random Access Memory - memória de
acesso aleatório) de 8 GB (GigaBytes) para 16
(GigaBytes):
a) Melhorar o clock do processador principal.
b) Melhorar o desempenho do computador.
c) Melhorar o desempenho da Rede Ethernet.
d) Melhorar a velocidade da USB.
17. Qual função do MS-Excel 2007 (versão português,
rodando em um Windows 7 em português) possibilita
criar uma tabela a partir da junção de dados de duas
tabelas diferentes? (Considere que a primeira coluna de
comparação de ambas as tabelas sejam compostos por
valores comuns a ambas as tabelas e não repetidos):
a) PLANS.
b) JUNTARTABELA.
c) COLS.
d) PROCV.
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18. Existem várias maneiras de se realizar cópias de
segurança, conhecida como backups. A forma mais
simples (menor sofisticação) para fazê-lo é:
a) Backup completo.
b) Backup diferencial.
c) Backup incremental.
d) Backup delta.
19. No MS-Word 2007 (versão português, rodando em um
Windows 7 em português) quando se configura a opção
“mostrar ou ocultar marcas de formatação” da barra de
ferramentas para “mostrar”, o símbolo que aparece no
texto semelhante ao ícone de habilitação/desabilitação
desta funcionalidade, indica:

(ícone da barra de ferramentas)
a)
b)
c)
d)

Marca de parágrafo.
Marca de âncora de objeto.
Marca de tabulação.
Marca de título.

20. A instalação e desinstalação de software é um recurso
muito utilizado em qualquer sistema operacional. Sobre
a
desinstalação
de
softwares
que
foram
adequadamente instalados no Windows 7, foram feitas
as seguintes afirmativas:
I. Em geral, é suficiente apagar o ícone da área de
trabalho.
II. Em geral, é suficiente executar a opção de
desinstalação oferecida pelo próprio programa.
III. Em geral, é suficiente ir na opção de “programas
padrão”, “programas e recursos”, selecionar o
programa desejado e escolher a opção de
“desinstalação”.
Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente a afirmativa II está correta.

21.O médico exercerá legalmente a medicina, quando:
a) For graduado em escola oficial ou reconhecida com
registro de qualificação no CRM de qualquer
jurisdição.
b) Pertencer a algum programa de pesquisa sem
registro no CRM.
c) Estiver inscrito na associação médica da jurisdição
em que trabalhe.
d) For graduado em escola/faculdade/curso de
medicina oficial ou reconhecido e inscrito no CRM
da jurisdição onde trabalhe.
22. O Código de Ética Médica veda ao médico, que
participe do processo de diagnóstico da morte ou da
decisão de suspensão dos meios artificiais para
prolongar a vida do possível doador, sua participação
na equipe de transplante de órgãos. Por quê?
a) Por razões técnicas e emocionais inerentes ao
médico assistente em vida.
b) Para evitar desfalques na escala de plantão na UTI
em caso de ter que sair para o transplante.
c) Para evitar conflitos de interesse.
d) Por razões religiosas e/ou sentimentais.
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23. A fiscalização do exercício profissional do médico
encontra amparo legal em qual dos documentos
citados?
a) Lei Nº 6.639/80.
b) Lei Nº 8.069/90.
c) Lei Nº 6.206/75.
d) Lei Nº 3.268/57.
24. Um paciente queixou-se ao delegado do CRM que seu
médico, no maior hospital de sua jurisdição (105 leitos e
doze especialidades), negou-se entregar-lhe cópia do
seu prontuário. Como deve agir o delegado do CRM?
a) Explicar ao paciente que o prontuário pertence ao
médico e não pode ser fornecido aos pacientes.
b) Instaurar uma sindicância.
c) Fazer atender o pedido do paciente e acionar a
Comissão de Ética do hospital para averiguar o fato.
d) Instaurar processo ético-profissional informando ao
CRM do fato.
25. Em um hospital-isolamento para doenças infectocontagiosas o diretor técnico deve:
a) Ser um médico com registro de qualificação de
especialista no CRM, na área do serviço.
b) Ser um médico habilitado perante o Conselho.
c) Ser um médico da biossegurança habilitado em
segurança ambiental hospitalar.
d) Ser um diretor especialista e habilitado no CRM.
26. Quando um médico inscrito numa jurisdição necessita
trabalhar em outra de forma habitual, como deve
proceder?
a) Requerer sua inscrição secundária na segunda
jurisdição.
b) Requerer visto provisório na segunda jurisdição.
c) Trabalhar em consultório de outro médico inscrito na
jurisdição.
d) Solicitar assentamento do visto de permissão em
sua carteira profissional assinado pelo presidente do
Conselho da segunda jurisdição.
27.Em um hospital de médio porte, o médico-fiscal do
CRM da jurisdição observou a ausência de obstetra no
plantão em que havia duas gestantes de alto risco em
trabalho de parto. Como deve agir de imediato?
a) Notificar à direção geral.
b) Notificar ao CRM da jurisdição.
c) Notificar ao diretor clinico.
d) Notificar ao diretor técnico.
28. A quem compete a organização das Comissões de
Ética?
a) Aos médicos efetivos do hospital.
b) Ao diretor técnico.
c) Aos dirigentes da instituição mantenedora do
hospital.
d) Ao diretor clinico do hospital.
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29.Assinale a alternativa correta:
a) O princípio constitucional da ampla defesa aplica-se,
sem exceções, ao processo judicial, mas poderá
deixar de ser aplicado em algumas hipóteses
relativas ao processo administrativo, expressamente
previstas na Constituição Federal.
b) Em razão dos princípios constitucionais da
publicidade, moralidade e impessoalidade, é vedado
ao CRM - Conselho Regional de Medicina -, em
qualquer hipótese, atribuir caráter sigiloso a
processo ético-profissional. A ampla publicidade se
aplica, também, aos próprios conselheiros e órgãos
auxiliares que podem, por isso, divulgar dados do
processo, mesmo enquanto pendente recurso para
instância superior.
c) Não vulnera as garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa a decisão judicial ou
administrativa
que,
motivadamente,
indefere
determinada diligência probatória.
d) O princípio constitucional da ampla defesa aplica-se
quando da exoneração de servidor ocupante de
cargo exclusivamente em comissão, declarado em
lei de livre nomeação e exoneração. Isso significa
que, antes da exoneração desse servidor
(comissionado), deverá ser oportunizada sua
manifestação perante a Administração Pública, para
que diga se concorda ou não com os motivos da
dispensa.
30.Assinale a alternativa correta:
a) As entidades fiscalizadoras do exercício de profissão
regulamentada - autarquias públicas profissionais,
corporativas, como são exemplo os Conselhos
Regionais de Medicina - encontram-se submetidas
ao campo regulatório do Direito Administrativo em
diversos de seus aspectos.
b) O direito à saúde figura como direito individual e
indisponível na Constituição Federal.
c) Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
encontram-se
expressamente
previstos
na
Constituição Federal e, por isso, devem ser
aplicados aos procedimentos administrativos.
d) Por
expressa
disposição
constitucional,
a
responsabilidade dos Conselhos Regionais de
Medicina por atos praticados por seus Diretores
possui natureza objetiva agravada, bastando a
comprovação do dano para daí emergir o dever de
indenizar.
31.Assinale a alternativa correta:
a) Contribuição social é tributo de natureza mista, pois
seu fato gerador é idêntico ao do imposto sobre
serviços, mas, tais como as taxas, depende, para
sua cobrança, da efetiva prestação do serviço pelo
Estado.
b) Conforme a lei civil, os institutos da nulidade e
anulabilidade dos negócios jurídicos possuem os
mesmos requisitos para sua declaração e, ainda,
sujeitam-se ao mesmo prazo decadencial.
c) A execução fiscal poderá ser promovida contra o
responsável, nos termos da lei, por dívidas,
tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas
jurídicas de direito privado.
d) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade
de competição, em especial na contratação em que
houver transferência de tecnologia de produtos
estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS.

Página 3 de 5

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SANTA CATARINA – CRM-SC – EDITAL 001/2015

Cargo: 1016 – Advogado – Florianópolis
32.Assinale a alternativa correta:
a) Dá-se a conexão entre duas ou mais ações sempre
que há identidade quanto às partes e à causa de
pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo,
abrange o das outras.
b) Conselhos Regionais de Medicina podem,
excepcionalmente, desde que haja autorização do
Conselho Federal de Medicina, assumir a forma
jurídica de sociedades de economia mista, mas
somente para efeitos de planejamento tributário
lícito.
c) Pela moderna doutrina civil-constitucional, adotada
unanimemente pelos tribunais do Brasil, fatos e atos
jurídicos equivalem-se no plano axial-valorativo, não
havendo mais razão de ordem prática para sua
distinção.
d) Os servidores públicos das autarquias federais, por
estarem vinculados à Administração Pública por
regime jurídico-estatutário, não podem celebrar
acordos e convenções coletivas de trabalho. Tal
direito é reservado apenas aos trabalhadores da
iniciativa privada.
33.Assinale a alternativa correta:
a) De conformidade com súmula do TST - Tribunal
Superior do Trabalho -, ao serviço médico da
empresa ou ao mantido por esta última mediante
convênio compete abonar os primeiros 30 (trinta)
dias de ausência ao trabalho.
b) De acordo com o estatuído na Constituição Federal,
compete à Justiça do Trabalho processar e julgar,
dentre outras, as ações oriundas da relação de
trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
c) O negócio jurídico simulado pode ser confirmado
pelas partes, desde que haja expressa concordância
do representante do Ministério Público, salvo direito
de terceiro.
d) Em razão do princípio da primazia do interesse
público, foi afastada pela Constituição Federal a
possibilidade de declaração de prescrição
administrativa, instituto esse não recepcionado pela
ordem jurídica hoje vigente.
34.Assinale a alternativa correta:
a) Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade
e a ação declaratória de constitucionalidade, dentre
outros legitimados pela Carta Maior, os Conselhos
Profissionais, como por exemplo o Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho
Federal de Medicina, respeitada a limitação relativa
à pertinência temática.
b) Pode a Administração Pública, aí incluídos, por
extensão, os Conselhos Regionais de Medicina,
declarar a inconstitucionalidade de lei quando do
julgamento de processo administrativo, desde que a
decisão seja submetida, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, ao controle difuso a ser efetuado pelo
Juiz de Direito da Comarca onde localizada a sede
da respectiva repartição ou autarquia que a
declarou.
c) A República Federativa do Brasil tem como um de
seus fundamentos a solução pacífica dos conflitos,
aspecto de há muito destacado pela doutrina e
constante do Código de Processo Civil em vigor.
d) Conforme pacificado entendimento jurisprudencial, o
fato gerador da anuidade devida pelos médicos aos
respectivos Conselhos Profissionais é o efetivo
exercício da profissão.
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35.Assinale a alternativa correta:
a) Prescreve em cinco anos a pretensão dos médicos
pelos seus honorários, contado o prazo da
conclusão dos serviços.
b) Conforme o estabelecido na Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro (antiga Lei de
Introdução ao Código Civil Brasileiro), quando a lei
for omissa, o juiz decidirá o caso atendendo aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum.
c) Pela dicção do atual Código Civil, só se reconhece a
decadência se legalmente prevista, sendo vedada
às partes a instituição de decadência convencional.
d) São princípios constitucionais da Administração
Pública a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a proporcionalidade e a eficácia.
36.Assinale a alternativa correta:
a) O mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por entidade de classe legalmente
constituída e em funcionamento há pelo menos um
ano, em defesa dos interesses de seus membros ou
associados.
b) De acordo com matéria sumulada pelo TST Tribunal Superior do Trabalho- e nos termos do art.
114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça
do Trabalho é competente para processar e julgar
ações de indenização por dano moral e material,
decorrentes da relação de trabalho, exceto as
oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele
equiparadas, pois nesses casos a competência é
privativa da Justiça Estadual.
c) Conforme expressamente previsto na Constituição
da República, a mutação constitucional por sentença
aditiva aplica-se às cláusulas pétreas.
d) Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários sujeitam-se ao princípio da
estrita legalidade e, por isso, devem vir
expressamente previstas em lei (formal e material)
ordinária.
37.Assinale a alternativa correta:
a) É atributo do ato administrativo a presunção "juris et
de jure" de legitimidade, veracidade, validade e
legalidade.
b) Conforme entendimento pretoriano sedimentado, o
instituto da coisa julgada administrativa só restará
configurado quando não couber mais nenhum
recurso na via administrativa. Tal como se opera no
plano processual civil, está ela (a coisa julgada
administrativa) sujeita à finalização do procedimento
que lhe é correlato.
c) O ato administrativo composto forma-se pela
conjugação
de
duas
ou
mais
vontades
independentes entre si.
d) Conforme o estatuído na Lei n. 9.784/1999, o
processo administrativo somente pode ter início por
iniciativa da Administração Pública, de ofício, sendo
tal prerrogativa vedada ao particular (interessado).
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38.Assinale a alternativa correta:
a) Constitui crime contra a Administração Pública
inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a
inserção de dados falsos, alterar ou excluir
indevidamente dados corretos nos sistemas
informatizados
ou
bancos
de
dados
da
Administração Pública com o fim de obter vantagem
indevida para si ou para outrem ou para causar
dano.
b) As decisões administrativas e judiciais devem ser,
por
força
constitucional,
exaustivamente
fundamentadas, excepcionando-se dessa regra as
decisões prolatadas pelos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais.
c) Pela moderna processualística, o instituto da
perempção extingue o processo com resolução do
mérito, pois não poderá o réu inerte repropor a
demanda.
d) Para aquisição de bens e serviços comuns, assim
como para obras de engenharia no valor de até
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), poderá ser
adotada a licitação na modalidade denominada
pregão.

TIPO 1

PROVA DISCURSIVA
A redação deverá ser respondida sob forma de dissertação
e com no mínimo 20 (vinte) linhas e no máximo 30 (trinta)
linhas, sendo atribuída nota zero à mesma, caso não
atenda ao limite mínimo de linhas e, sendo desconsiderado
o que ultrapassar o limite máximo.
Tema para Redação
O administrativista Hely Lopes Meirelles define o princípio
da eficiência como “o que se impõe a todo o agente
público de realizar suas atribuições com presteza,
perfeição e rendimento profissional”. Sintetiza o dever da
eficiência como o da boa administração que busca,
permanentemente, otimizar todas as ações exercidas.
Sendo o CRM-SC uma autarquia, discorra como pretende
aplicar tal princípio às funções inerentes ao cargo que ora
postula.

39.Assinale a alternativa correta:
a) Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos
em lugares diferentes, considera-se domicílio aquele
onde localizada a sua sede.
b) Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.
c) São consumíveis os móveis que podem substituir-se
por outros da mesma espécie, qualidade e
quantidade.
d) Conforme estabelecido na Lei n. 4.320/1964, a
receita
classificar-se-á
em
três
categorias
econômicas, a saber: receitas correntes, receitas de
capital e receitas diferidas.
40.Assinale a alternativa correta:
a) Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública
é essencial à validade dos negócios jurídicos que
visem à constituição, transferência, modificação ou
renúncia de direitos reais sobre móveis e imóveis de
valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo
vigente no País.
b) É provisória a execução fundada em título
extrajudicial ilíquido.
c) A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada
em direito real sobre bens imóveis serão propostas,
em regra, no foro do domicílio do réu.
d) De acordo com matéria sumulada pelo TST Tribunal Superior do Trabalho - e, tendo em vista
que a Lei nº 3.999/1961 não estipula jornada
reduzida, mas apenas estabelece o salário mínimo
da categoria médica para uma jornada de 4 horas,
não há que se falar em horas extras, salvo as
excedentes à oitava, desde que seja respeitado o
salário mínimo/horário da categoria.
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