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1. Assinale a opção em que a conjugação do verbo 
adequar está INCORRETA: 

a) Eu adequava, tu adequavas. 
b) Nós adequamos, vós adequais. 
c) Nós adequávamos, vós adequáveis. 
d) Eu adequo, tu adequas. 

 
2. Assinale a opção em que a colocação dos pronomes 

oblíquos está correta: 

a) Se abancou na sala como se estivesse em sua 
própria casa. 

b) Não me venham com reclamações; já lhes dei todas 
as oportunidades! 

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) Pega a tua mala, o teu filho e toma o teu rumo. 
c) Quando Vossa Senhoria terminar esse 

requerimento, receberá sua passagem. 
d) Vossa Excelência está com vossa agenda em dia. 

 
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) No primeiro e no quarto. 
b) Em todos. 
c) No segundo e no terceiro. 
d) Em nenhum. 

 
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, três vírgulas, um ponto e 

fechar aspas. 
b) dois pontos (:), abrir aspas, quatro 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) acessor; atraso; infringir; jus; excessão; ascenção; 
aridês; vírus; excesso; viuvez.  

b) ideia, chapéu, herói, plateia, condói, céu, perdoo, 
voo, geo-história, subsolo. 

c) coronéis; micro-ondas; hipersensível; super-
resistente; anti-horário; bem-vindo.  

d) canalizar, pesquisar, analisar, balizar, sintetizar; 
dialisar; atualizar; bisar; prezar. 

 
 
 
 

8. Nas frases a seguir assinale a opção em que a 
regência verbal está INCORRETA: 

a) Chegou a casa esgotado, mas logo se reanimou 
com o carinho do filho pequeno.  

b) Quem bebe e dirige desobedece ao Código Nacional 
de Trânsito. 

c) O médico assistiu o doente com seu desvelo 
habitual. 

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 com jeito de museu vivo, com 
muita gente velha, muitas árvores, calmo demais e 
sem emprego para jovens. 

b) Descreve um bairro muito antigo e calmo, quase 
sem trânsito, ideal para instalar uma casa de 
repouso para idosos. 

c) Descreve um bairro com trânsito febricitante, 
poluição generalizada, casas muito velhas e sem 
nenhum atrativo para potenciais moradores.  

d) 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. 
 

10. Assinale a opção correta do significado das palavras: 
imprescindível, obsoleto, incipiente e erradicação: 

a) impensável, nobiliárquico, nocivo e obstinação. 
b) indispensável, ultrapassado, iniciante e extermínio. 
c) inaudível, principiante, irreverente e resolução. 
d) insensível, tristonho, reincidente e gastança. 

 
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) “Quebra de página”, retirando vínculo de cabeçalho 
e rodapé. 

c) Documento preparado com o recurso de 
“Numeração Especializada”. 

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) =A$2+B1 
b) =A1+B2 
c) =A2+B1 
d) =A1+$B2 

 
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 Transverso”. 
b) “Colar Especial”; “Transpor”. 
c) “Colar Invertido”. 
d) “Colar Especial”; “Valores Invertidos”. 

 
14. A extensão padrão dos documentos MS-Word 2007 

(versão português, rodando em um Windows 7 em 
português) é: 

a) doc 
b) rtf 
c) docx 
d) txt 

 
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) RAM (Random Access Memory - memória de 
acesso aleatório). 

b) HDD (Hard Disk Drive – disco rígido) de 7200 rpm. 
c) HDD (Hard Disk Drive – disco rígido) de 5400 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 da Rede Ethernet. 
c) Melhorar o desempenho do computador. 
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) COLS. 
b) JUNTARTABELA. 
c) PLANS. 
d) PROCV. 

 
 
 
 
 

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 diferencial. 
b) Backup incremental. 
c) Backup completo. 
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) Marca de parágrafo. 
b) Marca de título. 
c) Marca de tabulação. 
d) Marca de âncora de objeto. 

 
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) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

 
21. O médico exercerá legalmente a medicina, quando: 

a) For graduado em escola/faculdade/curso de 
medicina oficial ou reconhecido e inscrito no CRM 
da jurisdição onde trabalhe. 

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 oficial ou reconhecida com 
registro de qualificação no CRM de qualquer 
jurisdição. 

 
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) Para evitar conflitos de interesse. 
b) Por razões religiosas e/ou sentimentais. 
c) Por razões técnicas e emocionais inerentes ao 

médico assistente em vida. 
d) Para evitar desfalques na escala de plantão na UTI 

em caso de ter que sair para o transplante. 
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23. A fiscalização do exercício profissional do médico 
encontra amparo legal em qual dos documentos 
citados? 

a) Lei Nº 8.069/90. 
b) Lei Nº 6.639/80. 
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) Instaurar processo ético-profissional informando ao 
CRM do fato. 

b) Fazer atender o pedido do paciente e acionar a 
Comissão de Ética do hospital para averiguar o fato. 

c) Explicar ao paciente que o prontuário pertence ao 
médico e não pode ser fornecido aos pacientes. 

d) Instaurar uma sindicância. 
 
25. Em um hospital-isolamento para doenças infectoconta-

giosas o diretor técnico deve: 

a) Ser um médico habilitado perante o Conselho. 
b) Ser um médico da biossegurança habilitado em 

segurança ambiental hospitalar. 
c) Ser um médico com registro de qualificação de 

especialista no CRM, na área do serviço. 
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) Solicitar assentamento do visto de permissão em 
sua carteira profissional assinado pelo presidente do 
Conselho da segunda jurisdição. 

b) Requerer sua inscrição secundária na segunda 
jurisdição. 

c) Trabalhar em consultório de outro médico inscrito na 
jurisdição. 

d) Requerer visto provisório na 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 dirigentes da instituição mantenedora do 
hospital. 

b) Aos médicos efetivos do hospital. 
c) Ao diretor clinico do hospital. 
d) Ao diretor técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Considerados os princípios constitucionais a que se 
submete a Administração Pública, anote a resposta 
certa:  

a) Supremacia do interesse público. 
b) Impessoalidade, publicidade, eficiência e autotutela. 
c) Moralidade, razoabilidade, publicidade e eficiência. 

Legalidade, indisponibilidade, publicidade. 
d) Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade 

e eficiência. 
 
30. Considerando a incidência da Lei 8.666/93, também 

para as autarquias, aponte a questão INCORRETA: 

a) Pode a Administração realizar leilão, entre quaisquer 
interessados, desde que se trate de bens móveis 
inservíveis ou legalmente apreendidos. 

b) Em se tratando da construção de serviço cujo valor 
esteja condizente com o determinado pela Tomada 
de Preços, pode a Administração Pública optar pela 
Concorrência. 

c) Poderá a Administração contratar um médico, com 
inexigibilidade de licitação, para elaborar parecer 
sobre matéria técnica, específica, desde que ele 
tenha a especialização na respectiva área de 
conhecimento. 

d) A modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas 
as condições exigidas para cadastramento, até o 
terceiro dia anterior à data de recebimento das 
propostas, é denominada de tomada de preços. 
 

31. Tendo por norma os preceptivos da Lei 9748/99, 
aplicável às autarquias, aponte a afirmação 
INCORRETA: 

a) Qualquer servidor público poderá atuar em processo 
disciplinar, sendo as únicas exigências de que seja 
concursado e efetivo. 

b) A lei 9748/99, impõe regras para comunicação dos 
atos, prevendo a intimação do acusado, na 
qualidade de interessado observado o prazo mínimo 
de três (3) dias úteis para as intimações sob pena de 
nulidade.     

c) Sendo negado provimento ao recurso administrativo, 
decidido pela autoridade que proferiu a decisão 
recorrida, este deverá ser encaminhada à autoridade 
superior. 

d) As associações representativas detêm legitimidade 
para recorrer, na defesa de direito e interesses 
coletivos. 

 
32. A aplicação de sanção decorrente de ação fiscalizatória 

por agente da administração constitui ato 
administrativo. Considerando os princípios de direito 
administrativo é correto afirmar: 

a) Está vinculada ao princípio da finalidade e pode ser 
invalidada, pela própria administração, se não 
estiver prevista, totalmente, em lei. 

b) O ato administrativo configurado pela aplicação de 
sanção, que apresentar vício de forma, somente 
poderá ser invalidado pelo Judiciário. 

c) O ato invalidado por vício insanável, tem 
preservados os direitos havidos até aquele 
momento. 

d) Anulada a sanção, por vício insanável, e repetido 
validamente o ato, pode seu destinatário pugnar 
pelos direitos decorrentes, a partir da data do ato 
invalidado.  
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33. Os CRMs são Conselhos Profissionais, criados por lei, 
sob a forma de autarquias. A partir dessa afirmação 
aponte a resposta correta: 

a) A administração Pública, através dos seus 
Conselhos Profissionais, cria as limitações que 
entender necessárias para o perfeito exercício da 
profissão. 

b) Os CRMs são fiscalizados pelo TCEs e pelo CFM, 
em processos mensais de prestação de contas e 
também em regime de prestação de contas global. 

c) Os CRMs têm plena liberdade em relação ao modo 
de contratação e regime jurídico de seus 
empregados. 

d) Os CRMs têm por função primeira defender, em o 
interesse individual de associado no exercício da 
profissão. 

 
34. É correto afirmar: 

I. O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 26 
(vinte e seis) conselheiros titulares. 

II. A renda do Conselho Federal de Medicina será 
constituída através da totalidade do imposto sindical 
pago pelos médicos e pela totalidade da taxa de 
expedição das carteiras profissionais. 

III. O conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Medicina são os órgãos supervisores da ética 
profissional em toda a República e ao mesmo 
tempo, julgadores e disciplinadores da classe 
médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os 
meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho 
ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da 
profissão e dos que a exerçam legalmente. 

IV. A expedição da carteira profissional de médico é 
atribuição exclusiva dos Conselhos Regionais. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições I e II estão corretas. 
b) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições I e III estão corretas. 

 
35. É correto afirmar: 

I. O voto praticado perante a assembleia geral junto 
aos Conselhos Regionais é pessoal e obrigatório em 
toda eleição, salvo doença ou ausência 
comprovadas plenamente. 

II. Constituem a assembleia geral de cada Conselho 
Regional os médicos inscritos, que se achem no 
pleno gozo de seus direitos e tenham aí a sede 
principal de sua atividade profissional. 

III. Todo aquele que mediante anúncios, placas, cartões 
ou outros meios quaisquer, se propuser ao exercício 
da medicina, em qualquer dos ramos ou 
especialidades, fica sujeito às penalidades 
aplicáveis ao exercício ilegal da profissão, mesmo 
que devidamente registrado. 

IV. As penas disciplinares aplicadas pelo Conselho 
Federal de Medicina podem ser de advertência, 
censura pública, suspensão do exercício profissional 
e cassação. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições I e III estão corretas. 
c) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições I e II estão corretas. 

 
 

36. É correto afirmar: 

I. No caso de a infração ética ter sido cometida em 
local onde o médico não possua inscrição, a 
sindicância e a instrução processual serão 
realizadas onde ocorreu o fato. 

II. O Código de Processo Ético Profissional de que 
trata a Resolução CFM n° 2.023/2013 é um código 
de orientação geral aos Conselhos Regionais 
devendo cada qual desenvolver o seu respectivo 
código de ritos. 

III. O poder de designar conselheiros sindicantes, 
instrutor, relator e revisor é de competência 
exclusiva do Corregedor de cada Conselho 
Regional. 

IV. A sindicância será instaurada ex officio ou mediante 
denúncia por escrito ou tomada a termo, na qual 
conste o relato dos fatos e a identificação completa 
do denunciante. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições I e III estão corretas. 
b) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições II e III estão corretas. 

 
37. É correto afirmar: 

I. As denúncias apresentadas aos Conselhos 
Regionais de Medicina poderão ser recebidas de 
forma apócrifa. 

II. A audiência de conciliação a ser realiza entre o 
denunciante e o denunciado perante o processo 
ético profissional é sempre obrigatória. 

III. A instauração de processo ético-profissional 
cumulada com interdição cautelar deverá ser 
aprovada pelo pleno do Conselho Regional nos 
termos de resolução específica. 

IV. Após a instauração de processo ético-profissional o 
mesmo não poderá ser arquivado por desistência 
das partes, exceto por óbito do denunciado, quando 
então será extinto o feito com a anexação da 
certidão de óbito. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições I e II estão corretas. 
c) Somente as proposições I e III estão corretas. 
d) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
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38. É correto afirmar: 

I. O conselheiro instrutor promoverá, ao denunciado, 
citação para apresentar defesa prévia e arrolar suas 
testemunhas no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data de juntada do comprovante de 
recebimento, assegurando-lhe vista dos autos do 
processo na secretaria do Conselho ou fornecendo-
lhe cópia da íntegra dos mesmos. 

II. Ocorrendo óbito do denunciado o processo ético-
disciplinar seguirá ex officio. 

III. A acareação será admitida entre denunciante, 
denunciado e testemunha, sempre que suas 
declarações divergirem sobre fatos ou 
circunstâncias relevantes. 

IV. Se o denunciado, devidamente citado não 
apresentar defesa prévia, será declarado revel 
confessando assim os fatos narrados na denúncia e 
imediatamente será julgado culpado, salvo se outras 
provas existirem nos autos que levem a conclusão 
diversa. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições I e II estão corretas. 
c) Somente as proposições I e III estão corretas. 
d) Somente as proposições III e IV estão corretas. 

 
39. É correto afirmar: 

I. A fiscalização do cumprimento das normas 
estabelecidas no Código de Ética Médica é 
atribuição dos Conselhos de Medicina, das 
comissões de ética e dos médicos em geral. 

II. Nenhuma disposição estatutária ou regimental de 
hospital ou de instituição, pública ou privada, salvo 
se expressamente autorizada pelo Conselho Federal 
de Medicina, limitará a escolha, pelo médico, dos 
meios cientificamente reconhecidos a serem 
praticados para o estabelecimento do diagnóstico e 
da execução do tratamento, mesmo quando em 
benefício do paciente. 

III. É direito do médico, sob sua responsabilidade, 
delegar a outros profissionais atos ou atribuições 
exclusivas da profissão médica. 

IV. O Código de Ética Médica é composto de 25 
princípios fundamentais do exercício da Medicina, 
10 normas diceológicas, 118 normas deontológicas 
e quatro disposições gerais. A transgressão das 
normas deontológicas sujeitará os infratores às 
penas disciplinares previstas em lei. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições II e III estão corretas. 
c) Somente as proposições I e III estão corretas. 
d) Somente as proposições I e II estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. É correto afirmar: 

I. Ao médico é assegurado participar do processo de 
diagnóstico da morte ou da decisão de suspender 
meios artificiais para prolongar a vida do possível 
doador, mesmo quando pertencente à equipe de 
transplante. 

II. É direito do médico apontar falhas em normas, 
contratos e práticas internas das instituições em que 
trabalhe quando as julgar indignas do exercício da 
profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou 
a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos 
órgãos competentes e, obrigatoriamente, à 
comissão de ética e ao Conselho Regional de 
Medicina de sua jurisdição. 

III. Diante da expressa autorização do seu paciente 
poderá o médico fazer referência ao seu caso 
clínico, identificando-o, exibindo-o ou seus retratos 
em anúncios profissionais ou na divulgação de 
assuntos médicos, em meios de comunicação em 
geral. 

IV. É vedado ao médico deixar de obter consentimento 
do paciente ou de seu representante legal após 
esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, 
salvo em caso de risco iminente de morte. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições I e III estão corretas. 
c) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições I e II estão corretas. 

 
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. 
 
 
 
 




