
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 1  

 

  CARGO: MÉDICO AUDITOR 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                              

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

MÉDICO AUDITOR 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O auditor em saúde deve conhecer os princípios e as 

finalidades que regem a auditoria. Dos princípios 

abaixo relacionados, qual é o CORRETO?  

 

A) Avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade 

dos serviços de saúde prestados à população, 

visando à melhoria progressiva da assistência à 

saúde.  

B) Produzir informações, para subsidiar o planejamento 

das ações que contribuam para o aperfeiçoamento 

da área administrativa dos planos de saúde.  

C) Proceder ao levantamento de dados que permitam 

ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA) do SUS 

(Sistema Único de Saúde) conhecer a qualidade, os 

custos e os gastos administrativos dos planos de 

saúde.  

D) Avaliar a efetividade dos serviços ambulatoriais 

prestados pelo plano de saúde, visando a melhoria 

do planejamento da área administrativa.  

 

22) Qual das opções abaixo apresenta a classificação 

CORRETA de auditoria segundo os critérios 

previstos nas normas técnicas? 

 

A) Ordinária e Extraordinária 

B) Indireta e Compartilhada  

C) Indireta e Integrada  

D) Ordinária e Compartilhada  

 

23)  O serviço de auditoria do SUS é dividido em dois 

grupos. No caso da auditoria analítica, sua função é 

ser responsável pela análise e pelo cruzamento de 

documentos, para aferir a eficácia e a efetividade dos 

serviços prestados. Dos documentos relacionados 

abaixo, quais são os instrumentos de trabalho para 

este tipo de auditoria? 

 

A) Relatórios de entradas do SINAIS – Sistema 

Nacional de Informação para o Controle de Infecções 

em Serviços de Saúde / SUS – Sistema Único de 

Saúde, emitidos após a utilização de uma AIH – 

Autorização de Internação Hospitalar.  

B) Transferências intergovernamentais de recursos 

(fundo a fundo, produção de serviços, programas 

especiais, convênios, entre outros), no exercício 

verificado.  

C) Relatórios internos da enfermagem. 

D) Dados do SINAIS – Sistema Nacional de Informação 

para o Controle de Infecções em Serviços de Saúde. 

 

 

 

 

24) A auditoria operativa no SUS corresponde às 

atividades desenvolvidas na própria instituição 

hospitalar onde as ações e os serviços são 

realizados, mediante a observação dos controles 

internos e documentos. Qual dos objetivos 

relacionados abaixo faz parte deste modelo? 

 

A) Observar, de modo eventual, os resultados dos 

serviços de saúde dentro da necessidade do plano 

de saúde.  

B) Identificar as ações de melhoria do serviço de 

auditoria administrativa no plano de saúde.  

C) Promover processo educativo com vistas à melhoria 

da qualidade do atendimento na busca da satisfação 

do usuário. 

D) Buscar diminuição do atendimento ambulatorial, 

obtendo melhor relação custo-benefício neste 

atendimento pelo plano de saúde.  

 

25) Durante a análise dos documentos na auditoria, 

pode-se encontrar distorções. Identifique, entre as 

opções abaixo relacionadas, aquela que constitui 

exemplo de distorção que pode ser encontrada nas 

AIHs – Autorização de Internação Hospitalares.  

 

A) Cobrança de procedimentos e cirurgias de valor 

correspondente aos procedimentos realizados. 

B) Cobrança de material radiopaco, com a devida 

comprovação radiológica.  

C) Cobrança de parto/cesariana com assistência ao 

recém-nato e sem a presença do pediatra/ 

neonatologista na sala de parto.  

D) Cobrança do atendimento ao recém-nato com 

assistência e com a presença do pediatra na sala de 

parto.  

 

26) No hospital geral de um município brasileiro, o Sr. J. 

V. foi submetido a uma cirurgia, durante a qual foram 

realizados dois procedimentos cirúrgicos. Quando, 

neste caso, poderá ser cobrado apenas o 

procedimento de maior valor, conforme a tabela de 

procedimentos do SIH – Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS? 

 

A) Quando, em diversas incisões, ocorrer a 

complementação do ato cirúrgico.  

B) Quando diversas intervenções se realizarem em 

duas ou mais cavidades. 

C) Quando diversas intervenções se realizarem na 

mesma cavidade ou orifício natural. 

D) Quando, durante o ato cirúrgico, houver indicação de 

outra intervenção sobre outro órgão ou região, desde 

que realizada através de outra incisão. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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27) No hospital geral de um estado brasileiro, durante 

análise do prontuário de um paciente, o auditor 

detecta algumas distorções e irregularidades 

passíveis de correção. O hospital deverá proceder à 

correção para manifestação sobre o montante 

reclamado no prazo. 

 

A) Imediato.  

B) De até trinta dias. 

C) De até vinte dias.  

D) De até dez dias.  

 

28) Em um hospital estadual, o auditor detecta uma 

penalidade de 1.º grau e é obrigado a aplicar uma 

advertência. Que conduta, entre as abaixo 

relacionadas, deverá ser adotada nesta situação?  

 

A) Advertência verbal e por escrito.  

B) Advertência por escrito e descredenciamento.  

C) Advertência verbal e suspensão do encaminhamento. 

D) Advertência por escrito e multa.  

 

29) A auditoria nos planos de saúde contribui para 

garantir a qualidade da assistência médica prestada 

e o respeito às normas técnicas, éticas e 

administrativas em vigor. Qual das opções abaixo 

enumera as categorias de auditoria em saúde?  

 

A) Auditoria curativa, auditoria de enfermagem e 

auditoria médica. 

B) Auditoria gerencial, auditoria médica e auditoria 

curativa.  

C) Auditoria preventiva, auditoria médica e auditoria 

curativa. 

D) Auditoria preventiva, auditoria corretiva e auditoria 

gerencial. 

 

30) Durante uma auditoria em um hospital geral público 

municipal, o auditor aplica uma glosa. Além de a 

glosa ter de ser acompanhada da respectiva 

documentação comprobatória, para que ela seja 

corretamente aplicada, deve ser executado o 

seguinte procedimento:  

 

A) As cópias deverão ser autenticadas pelo chefe da 

contabilidade da unidade auditada. 

B) As cópias deverão ser autenticadas pelo auditor e 

pelo diretor da unidade auditada. 

C) A documentação deve ser assinada pela enfermeira-

chefe e pelo diretor da unidade, e as cópias deverão 

ser autenticadas pelo auditor. 

D) As cópias dispensam a autenticação pelo auditor. 

 

 

 

 

31)  Ao encontrar impropriedades ou irregularidades na 

prestação do serviço ao paciente, o médico auditor 

deve solicitar os esclarecimentos necessários para 

fundamentar suas recomendações, depois de:  

 

A) Comunicar o fato verbalmente ao médico assistente.  

B) Comunicar o fato por escrito ao médico assistente.  

C) Comunicar o fato por escrito ao diretor do hospital.  

D) Comunicar o fato verbalmente ao diretor do hospital.  

 

32) A Resolução nº 1614/2001 do Conselho Federal de 

Medicina, considera que a auditoria do ato médico 

constitui-se em importante mecanismo de controle e 

avaliação dos recursos e procedimentos adotados, 

visando sua resolubilidade e melhoria na qualidade 

da prestação dos serviços. Desse modo, é 

CORRETO afirmar:  

 

A) O médico, na função de auditor, quando integrante 

de equipe multiprofissional de auditoria, deve 

respeitar a liberdade e independência dos outros 

profissionais, permitindo, inclusive, a quebra do sigilo 

médico. 

B) É vedado ao médico, na função de auditor, autorizar, 

vetar, bem como modificar, procedimentos 

propedêuticos e/ou terapêuticos solicitados sob 

qualquer hipótese.  

C) O médico, na função de auditor, tem o direito de 

acessar, toda a documentação necessária, sendo-lhe 

permitida a retirada dos prontuários ou cópias da 

instituição, podendo, se necessário, examinar o 

paciente, mesmo sem autorização prévia.  

D) O médico na função de auditor não deve realizar 

solicitações formais, ao médico assistente, uma vez 

que deve ser preservada a autonomia profissional. 

 

33) . De acordo com o novo Código de Ética Médica, 

instituído pela Resolução CFM nº 1931/2009, 

Capítulo XI, em Auditoria e Perícia Médica:  

 

A) É permitido ao médico assinar laudos periciais, 

auditoriais ou de verificação médico-legal, ainda que 

não tenha realizado, ou participado pessoalmente do 

exame. 

B) É permitido ser perito ou auditor de paciente seu, de 

pessoa de sua família, ou de qualquer pessoa com a 

qual tenha relações capazes de influenciar em seu 

trabalho, desde que ele seja indicado formalmente 

como perito ou auditor.  

C) É vedado ao médico intervir, quando em função de 

auditor, assistente técnico ou perito, nos atos 

profissionais de outro médico, ou fazer qualquer 

apreciação em presença do examinado, reservando 

suas observações para o relatório.  

D) É permitido ao médico receber remuneração ou 

gratificação por valores vinculados à glosa quando na 

função de auditor.  
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34) As três dimensões do Pacto pela Saúde, 

estabelecidas pela PT/GM/MS nº 399 de 22 de 

fevereiro de 2006, são:  

 

A) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e o Pacto 

de Gestão.  

B) Pacto de Atenção Básica, Pacto de Vigilância 

Epidemiológica e o Pacto Social.  

C) Pacto de Responsabilidade Sanitária, Pacto Fiscal e 

o Pacto Federativo.  

D) Pacto de Indicadores, Pacto da Qualidade de Vida, 

Pacto Gerencial. 

 

35) A Vigilância de doenças e agravos em saúde é um 

processo sistemático de: 

 

A) Notificação de doenças, consolidação dos dados, 

análise das informações e implementação de 

medidas de controle. 

B) Notificação de morbidade, preparação de tabelas, 

gráficos, diagramas e distribuição das informações 

coletadas.  

C) Investigação de casos, cálculo de taxas de incidência 

e prevalência, análise dos dados e distribuição da 

informação.  

D) Coleta de dados, consolidação e análise dos dados, 

distribuição da informação, devidamente analisada, 

acrescida de recomendações técnicas visando 

medidas de controle de doenças específicas.  

 

36) ―___________________________ são recortes 

territoriais inseridos em um espaço geográfico 

contínuo, identificadas pelos gestores municipais e 

estaduais a partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais, de redes de comunicação e 

infraestrutura de transportes compartilhados do 

território.‖ Completa CORRETAMENTE a lacuna do 

texto a alternativa: 

 

A) Demanda espontânea. 

B) Regiões de Saúde. 

C) Supervisões Técnicas de Saúde. 

D) Coordenadorias Técnicas de Saúde. 

 

37) A articulação das políticas e programas, a cargo das 

comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as 

seguintes atividades, EXCETO: 

 

A) Saúde do trabalhador. A formulação e execução da 

política de sangue e seus derivados. 

B) Alimentação e nutrição. Saneamento e meio 

ambiente. 

C) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 

D) Recursos humanos. Ciência e tecnologia. 

 

 

38) São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS 

o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de 

medicamento, produto e procedimento clínico ou 

cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado 

pela: 

 

A) Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

B) Secretaria Municipal de Saúde - SMS 

C) Comissão Intergestores Bipartite – CIB. 

D) Comissão Intergestores Tripartite – CIT. 

 

39) Segundo a lei orgânica de saúde 8080/90, ―Os 

convênios entre a União, os Estados e os Municípios, 

celebrados para implantação dos Sistemas 

Unificados e ________________ de Saúde, ficarão 

rescindidos à proporção que seu objeto for sendo 

absorvido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).‖ 

Completa CORRETAMENTE a lacuna do texto a 

alternativa: 

 

A) Regionalizado. 

B) Descentralizado. 

C) Universalizado. 

D) Hierarquizado. 

 

40) Não é aconselhável contratar mais leitos psiquiátricos 

onde já exista capacidade de: 

 

A) 0,45 ou mais leitos/1000 habitantes, para internação 

em psiquiatria. 

B) 0,75 ou mais leitos/1000 habitantes, para internação 

em psiquiatria. 

C) 1,0 ou mais leitos/1000 habitantes, para internação 

em psiquiatria. 

D) 1,50 ou mais leitos/1000 habitantes, para internação 

em psiquiatria. 

 

41) Com relação às estatísticas voltadas para os centros 

Hematológicos de acordo com a portaria MS/GM 

1102/2002, é INCORRETO o que se afirma em: 

 

A) A OMS – (Organização Mundial da Saúde) 

recomenda que se substitua o doador de reposição 

(parente ou conhecido de quem está em cirurgia), por 

doador voluntário e habitual. 

B) Como meta, deve-se ter o alcance de 3 a 5% da 

população, como perspectiva para diminuir alguns 

índices. 

C) Na triagem clínica, tem-se como média Brasil que 

50% dos doadores são excluídos. 

D) A quantidade de bolsas de sangue coletadas, deve 

ser igual ao número que vai para sorologia. 
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42) Para Hospital com UTI/ Pronto Socorro e Alta 

Complexidade, a média de número de bolsas de 

sangue anual necessárias para terapia transfusional 

é de: 

 

A) 3 a 5. 

B) 6 a 9. 

C) 16 a 20. 

D) 21 a 50. 

 

43) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados como: 

 
I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da 

Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta; investimentos previstos em lei 
orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional; Consórcio para 
execução de ações e serviços de saúde, 
remanejando, entre si, parcelas de recursos 

II. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde; Cobertura das ações e serviços 
de saúde a serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

 
A) Apenas a afirmativa I está correta. 
B) Apenas a afirmativa II está correta. 
C) As afirmativas I e II estão corretas. 
D) As afirmativas I e II estão incorretas. 
 
44) Com relação às instâncias colegiadas do Sistema 

Único de Saúde, é INCORRETO o que se afirma em: 
 
A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos 

com a representação se alguns segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass). 

B) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. 

C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

D) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. As Conferências de 
Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua 
organização e normas de funcionamento definidas 
em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo 
conselho. 

 

45) Sobre as regiões de saúde, responda verdadeiro (V) 

ou falso (F) e assinale a alternativa CORRETA: 

 

 ) A Região de Saúde deve organizar a rede de ações 

e serviços de saúde a fim de assegurar o 

cumprimento dos princípios constitucionais de 

universalidade do acesso, equidade e hierarquização 

do cuidado. 

 ) A organização da Região de Saúde deve favorecer 

a ação cooperativa e solidária entre os gestores e o 

fortalecimento do controle social. 

 ) Para a constituição de uma rede de atenção à 

saúde regionalizada em uma determinada região, é 

necessário a pactuação entre todos os gestores 

envolvidos, do conjunto de responsabilidades 

compartilhadas e das ações não complementares; 

 ) O conjunto de responsabilidades não 

compartilhadas se refere à atenção básica e às 

ações básicas de vigilância em saúde, que deverão 

ser assumidas por cada município; as ações 

complementares e os meios necessários para 

viabilizá-las deverão ser compartilhados e integrados 

a fim de garantir a resolutividade e a integralidade de 

acesso. 

 

A) V – F – V – F. 

B) V – F – F – V. 

C) F – V – F – F. 

D) F – V – F – V. 

 

46) Com relação às prioridades descritas no Pacto pela 

Vida, é INCORRETO o que se afirma em: 

 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa, buscando a atenção integral. 

B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 

de colo do útero e de mama. 

C) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 

saúde às doenças emergentes e endemias. 

D) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção 

da Saúde, com ênfase na adoção de hábitos 

saudáveis por parte da população brasileira, de 

forma a internalizar a responsabilidade individual da 

prática de atividade física regular alimentação 

saudável e combate ao alcoolismo e múltiplas 

drogas. 
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47) As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são 

implementar um projeto permanente de mobilização 

social com a finalidade de, EXCETO: 

 

A) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS 

como sistema público universal garantidor desses 

direitos. 

B) Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da 

Emenda Constitucional nº 16, pelo Congresso 

Nacional. 

C) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos 

orçamentários e financeiros para a saúde. 

D) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos 

orçamentos das três esferas de gestão, explicitando 

o compromisso de cada uma delas. 

 

48) ―O processo de ______________________ ampliou 

o contato do Sistema com a realidade social, política 

e administrativa do país e com suas especificidades 

regionais, tornando-se mais complexo e colocando 

os gestores a frente de desafios que busquem 

superar a fragmentação das políticas e programas de 

saúde através da organização de uma rede 

_____________________ e __________________ 

de ações e serviços e da qualificação da gestão.‖ 

Completa CORRETAMENTE as lacunas do texto a 

alternativa: 

 

A) Regionalização; descentralizada e regionalizada. 

B) Regionalização; descentralizada e integralizada. 

C) Descentralização; regionalizada e hierarquizada. 

D) Descentralização; integralizada e hierarquizada. 

 

49) Os parâmetros assistenciais se dividem em:  

 

I. Parâmetros de Cobertura – são aqueles destinados a 

estimar as necessidades de atendimento a uma 

determinada população, em um determinado período, 

previamente estabelecido.  

II. Parâmetros de Produtividade – são aqueles 

destinados a estimar a capacidade de produção dos 

recursos, equipamentos e serviços de assistência à 

saúde, sejam eles, humanos, materiais ou físicos. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

50) Os serviços de radioterapia se subdivide em pequeno 

porte aqueles capazes de absorver de: 

 

A) 100 a 200 novos pacientes ano. 

B) 200 a 400 novos pacientes ano. 

C) 300 a 500 novos pacientes ano. 

D) 400 a 700 novos pacientes ano. 

 

51) Com referência ao período de internação para os 

procedimentos que não atingiram o tempo mínimo de 

permanência, ou seja, não atingiram a metade da 

permanência média estabelecida, ou ainda, para 

procedimentos realizados fora da faixa etária, deve 

ser considerada a Portaria MS/SAS 544 10/09/99 que 

trata da exclusão da crítica de faixa etária e de tempo 

mínimo de permanência, destacando-se a justificativa 

da exclusão: ―considerando a diversidade de 

hospitais quanto à capacitação tecnológica, arsenal 

diagnóstico e terapêutico, recursos humanos 

disponíveis‖, ou seja, além do procedimento deve ser 

analisado o hospital que o realizou e os serviços 

utilizados, lembrando que somente procedimentos 

com tempo de permanência média de: 
 

 

A) 04 dias ou mais sofrem crítica de permanência. 

B) 07 dias ou mais sofrem crítica de permanência. 

C) 12 dias ou mais sofrem crítica de permanência. 

D) 15 dias ou mais sofrem crítica de permanência. 

 

52) O Órgão emissor de AIH e os médicos autorizadores 

de sua emissão, bem como o gestor, respondem 

legal e administrativamente, pela veracidade das 

informações contidas no: 
 

 

A) Campo 1 da AIH. 

B) Campo 2 da AIH. 

C) Campo 5 da AIH. 

D) Campo 6 da AIH. 

 

53) O Laudo Médico deverá ser preenchido no ato da 

internação, podendo ser apresentado para emissão 

da AIH, nos casos de urgência/emergência até: 
 

 

 

A) 12 horas úteis, após a internação. 

B) 24 horas úteis, após a internação. 

C) 36 horas úteis, após a internação. 

D) 48 horas úteis, após a internação. 

 

54) Os procedimentos cirúrgicos realizados em pacientes 

politraumatizados devem ser agrupados conforme os 

códigos de cirurgia da tabela de procedimentos que 

vão de 31 a 48, sendo que somente será admitida a 

cobrança de um procedimento por especialidade 

cirúrgica, exceto em ortopedia. Neste caso, quando 

se tratar de cirurgia ortopédico-traumatológica (39) 

será permitido o lançamento de 01 procedimento por 

segmento: 
 

A) Bacia, Coluna e Cabeça/pescoço no campo 

procedimentos especiais. 

B) Bacia, Coluna e Membros no campo procedimentos 

especiais. 

C) Cabeça/pescoço, Coluna e Membros no campo 

procedimentos especiais. 

D) Cabeça/pescoço, Bacia e Membros no campo 

procedimentos especiais. 
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55) O percentual de contrapartida financeira, quando 

devida pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

será calculado previamente pelo proponente, 

incidindo sobre o total do orçamento no Plano de 

Trabalho, podendo ser proposta redefinição por parte 

do concedente, observados como limites mínimo e 

máximo em municípios de até 25 mil habitantes os 

seguintes percentuais: 

 

A) Mínimo: 0,5%; máximo: 4%. 

B) Mínimo: 2%; máximo: 6%. 

C) Mínimo: 3%; máximo: 8%. 

D) Mínimo: 5%; máximo: 11%. 

 

56) A assistência odontológica pública no Brasil tem-se 

restringido quase que completamente aos serviços 

básicos — ainda assim, com grande demanda 

reprimida. Os dados mais recentes indicam que, no 

âmbito do SUS, os serviços odontológicos 

especializados correspondem a não mais do que: 

 

A) 0,5% do total de procedimentos clínicos 

odontológicos. 

B) 3,5% do total de procedimentos clínicos 

odontológicos. 

C) 5,5% do total de procedimentos clínicos 

odontológicos. 

D) 9,5% do total de procedimentos clínicos 

odontológicos. 

 

57) Um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou 

Núcleo de Atenção Psicossocial é um serviço de 

saúde aberto e comunitário do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Ele é um lugar de referência e 

tratamento para pessoas que sofrem com transtornos 

mentais, psicoses, neuroses graves e demais 

quadros, cuja severidade e/ou persistência 

justifiquem sua permanência num dispositivo de 

cuidado intensivo, comunitário, personalizado e 

promotor de vida. É INCORRETO afirmar que os 

CAPS visam: 

 

A) Prestar atendimento em regime de atenção diária; 

gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo 

cuidados clínicos eficientes e personalizados; ser 

equipamento complementar aos Hospitais 

psiquiátricos. 

B) Promover a inserção social dos usuários através de 

ações intersetoriais que envolvam educação, 

trabalho, esporte, cultura e lazer, montando 

estratégias conjuntas de enfrentamento dos 

problemas. Os CAPS também têm a 

responsabilidade de organizar a rede de serviços de 

saúde mental de seu território. 

 

 

C) Dar suporte e supervisionar a atenção à saúde 

mental na rede básica, PSF (Programa de Saúde da 

Família), PACS (Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde); regular a porta de entrada da rede de 

assistência em saúde mental de sua área;  

D) Coordenar junto com o gestor local as atividades de 

supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas 

que atuem no seu território; manter atualizada a 

listagem dos pacientes de sua região que utilizam 

medicamentos para a saúde mental. 

 

58) São contraindicações para tratamento nos CAPS: 

 

A) Crianças e adolescentes com transtornos mentais. 

B) Adolescentes com histórico de dependência química. 

C) Adultos com transtornos mentais severos e/ou 

persistentes. 

D) Homens e mulheres com histórico de vulnerabilidade 

social por desemprego, doenças crônicas ou 

deficiência física. 

 

59) São metas brasileiras no programa de prevenção à 

Tuberculose (TB) do Ministério da Saúde, aumentar 

em 100% o número de sintomáticos respiratórios 

examinados e disponibilizar teste anti-HIV para: 

 

A) 70% dos adultos com TB. 

B) 85% dos adultos com TB. 

C) 90% dos adultos com TB. 

D) 100% dos adultos com TB. 

 

60) São indicadores operacionais da situação 

epidemiológica da tuberculose no Brasil, EXCETO: 

 

A) Proporção de casos de tuberculose pulmonar com 

baciloscopia não realizada entre o total de casos de 

tuberculose pulmonar.  

B) Proporção de casos de tuberculose pulmonar entre 

os casos de tuberculose de todas as formas.  

C) Proporção de municípios que realizaram campanhas 

de mobilização social 

D) Proporção de sintomáticos respiratórios examinados 

na demanda da Unidade de Saúde. 

 

 

 
 

 


