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AUDITORIA MEDICA

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 02 (duas) páginas numeradas sequencialmente, contendo 20 (vinte) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (05 questões), Conhecimentos Gerais (05 questões) e 
Conhecimentos Específicos (10 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
V. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova! tbfc
INSTITUTO BRASILEIRO DE F0RMAÇA0 ECAPACITADO

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO tbfe
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO EUPAOTAÇÃO
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RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto

Bem-vindo. E parabéns. Estou encantado com seu 
sucesso. Chegar aqui não foi fácil, eu sei. Na verdade, suspeito 
que foi um pouco mais difícil do que você imagina.

Para início de conversa, para você estar aqui agora, 
trilhões de átomos agitados tiveram de se reunir de uma 
maneira, intricada e intrigantemente providencial a fim de 
criá-lo. É uma organização tão especializada e particular que 
nunca antes foi tentada e só existirá desta vez. Nos próximos 
anos (esperamos), essas partículas minúsculas se dedicarão 
totalmente aos bilhões de esforços jeitosos e cooperativos 
necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo experimentar o 
estado agradabilíssimo, mas ao qual não damos o devido valor, 
conhecido como existência.

Por que os átomos se dão esse trabalho é um enigma. 
Ser você não é uma experiência gratificante no nível atômico. 
Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na verdade 
nem ligam para você -  eles nem sequer sabem que você 
existe. Não sabem nem que eles existem. São partículas 
insensíveis, afinal, e nem estão vivas. (A ideia de que se você 
se desintegrasse, arrancando com uma pinça um átomo de 
cada vez, produziria um montículo de poeira atômica fina, 
sem nenhum sinal de vida, mas que constituiria você, é meio 
sinistra.) No entanto, durante sua existência, eles responderão 
a um só impulso dominante: fazer com que você seja você.

(BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo. Trad. de Ivo Korytowski. São
Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 11)

1) Uma leitura atenta do texto permite concluir que o 
autor:
a) parte de aspectos religiosos para fazer referência à vida 

humana.
b) destaca uma explicação mítica para caracterizar a 

origem da vida.
c) emprega termos científicos para descrever a existência.
d) aponta elementos metafísicos para referir-se à morte.

2) O texto é destinado a interlocutores específicos, no 
caso, os leitores. Dentre as opções abaixo, assinale o 
único recurso gramatical que NÃO é empregado para 
fazer referência ao leitor como interlocutor.
a) o adjetivo “Bem-vindo” (1°§) que introduz o texto.
b) o verbo “suspeito” (1o §) em “suspeito que foi”.
c) o pronome possessivo “seu” em “seu sucesso”(1°§).
d) o pronome de tratamento “você” em “para você estar 

aqui“(2°§)

3) No trecho “necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo 
experimentar” (2°§), o autor faz uso de um recurso 
coesivo por meio dos elementos em destaque. 
Considerando o contexto em que esse fragmento 
está inserido, pode-se concluir que esses termos 
destacados fazem referência:
a) ao interlocutor
b) ao autor
c) ao assunto
d) aos átomos

4) A expressão “No entanto”, que introduz a última frase 
do texto, introduz um sentido de:
a) conclusão
b) adição
c) oposição
d) explicação

5) No trecho “Apesar de toda a atenção dedicada, seus 
átomos na verdade nem ligam para você” (3°§), a 
pontuação não está de acordo com o que prescreve 
a norma padrão da Língua. Nesse sentido, assinale a 
reescritura que corrija o problema de pontuação.
a) “Apesar de toda a atenção dedicada seus átomos, na 

verdade, nem ligam para você”
b) “Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na 

verdade nem ligam, para você”
c) 'Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na 

verdade, nem ligam, para você”
d) “Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos, na 

verdade, nem ligam para você”

_____________ CONHECIMENTOS GERAIS_____________

6) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa 
correta. Os jornais publicam que a Europa enfrenta a 
maior crise de migração desde a 2a. guerra mundial. 
Muitos estão se arriscando em seguir uma rota perigosa
através_________________ (rota através da Albânia,
Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Sérvia, Montenegro, 
República da Macedônia, Grécia) para chegar à 
Alemanha e a outros países do norte da Europa.
a) do estreito de Gibraltar.
b) dos Bálcãs.
c) do Golfo Pérsico.
d) do estreito de Ormuz.

7) A cidade de Uberlândia possui cerca de 662 mil 
habitantes (2015), e junto com Contagem que possui 648 
mil, habitantes (2015) representam aproximadamente 
6,3% da população do estado. Em posse dessa 
informação consegue-se determinar a população total 
do estado, que gira em torno do descrito na alternativa:
a) 19,0 milhões.
b) 20,5 milhões.
c) 22,0 milhões.
d) 22,5 milhões.

8) O rio Paraíba do Sul nasce na____________________ ,
sendo o principal curso d'água da bacia Paraíba do Sul.
a) Serra do Andaime.
b) Serra Nacional da Canastra.
c) Serra do Caparaó.
d) Serra da Mantiqueira.

9) A cidade de Belo Horizonte situa-se no entroncamento 
de várias rodovias, permitindo uma boa integração 
do estado com as maiores cidades do país. Um bom 
exemplo disso são as distâncias curtas para São Paulo 
e Rio de Janeiro, que respectivamente possuem a 
quilometragem descrita na alternativa:
a) 434 km; 586 km.
b) 716 km; 586 km.
c) 586 km; 434 km.
d) 891 km; 716 km.

10) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa 
correta. A gruta de Maquiné, localizada na cidade
mineira d e________________, foi descoberta em 1825
pelo fazendeiro Joaquim Maria do Maquiné, então 
proprietário das terras. Foi pesquisada a partir de 1834 
pelo naturalista dinamarquês Peter Lund, chamado de 
o pai da paleontologia brasileira.
a) Cordisburgo.
b) Sabará.
c) Diamantina.
d) Serro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Assinale a alternativa correta que contempla as 
principais atribuições da Auditoria Interna da ANS 
(Agência Nacional de Saúde Suplementar).
a) Exercer a interface institucional com entidades externas 

de controle, não sendo possível repassar informações 
e apoiar auditagens realizadas; otimizar as auditorias 
efetuadas pela ANS .

b) Promover intercâmbio com entidades nacionais 
não podendo realizar intercâmbio com as entidades 
estrangeiras, mantendo-se atualizado sobre inovações 
de processos organizacionais, estudos e investigações 
em sua área de competência.

c) Analisara execução orçamentária quanto à conformidade 
não cabendo ao órgão avaliação orçamentária, assim 
como os limites e as destinações estabelecidas na 
legislação pertinente.

d) Examinar e emitir prévio parecer sobre prestação de 
contas anual da ANS e tomada de contas especiais; 
avaliar o desempenho dos processos organizacionais, 
estimulando o aperfeiçoamento contínuo das práticas 
gerenciais, incentivando a eficiência no uso dos recursos 
e compatibilizando as competências das diretorias.

12) Sobre o médico na função de auditor, analise as 
sentenças abaixo e assinale V (verdadeira) ou F (falsa). 
A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência 
correta, de cima para baixo:
( )pode solicitar por escrito, ao médico assistente, os 

esclarecimentos necessários ao exercício de suas 
atividades.

( ) poderá acompanhar procedimentos no paciente com 
autorização do mesmo, ou representante legal e/ou do 
seu médico assistente.

( )tem o direito de retirar dos prontuários da instituição, 
havendo identificação de indícios de irregularidades no 
atendimento do paciente, cuja comprovação necessite 
de análise do prontuário médico.

a) V,V,F.
b) F,F,F.
c) V,F,V.
d) F,V,V.

13) Conforme previsto na Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), 
sobre os atos médicos praticados em caráter de urgência 
ou emergência, assinale a alternativa incorreta:
a) Os atos médicos praticados em caráter de urgência terão 

um acréscimo de trinta por cento (30%) em seus portes, 
em qualquer horário aos sábados, domingos e feriados.

b) Os atos médicos praticados em caráter de urgência 
ou emergência terão um acréscimo de trinta por cento 
(30%) em seus portes no período compreendido entre 
19h e 7h do dia seguinte.

c) Ao ato médico iniciado no período normal e concluído no 
período de urgência/emergência, aplica-se o acréscimo 
de vinte (20%) quando mais da metade do procedimento 
for realizado no horário de urgência/emergência.

d) Os atos médicos praticados em caráter de emergência 
terão um acréscimo de trinta por cento (30%) em seus 
portes, em qualquer horário aos sábados, domingos e 
feriados.

14) Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.

Conforme previsto na Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), 
a valoração dos serviços prestados pelos médicos 
auxiliares dos atos cirúrgicos corresponderá ao
percentual de _____ da valoração do porte do ato
praticado pelo cirurgião para o primeiro auxiliar, de
_____ para o segundo e terceiro auxiliares e, quando o
caso exigir, também para o quarto auxiliar:
a) 30%, 20%
b) 40%, 30%
c) 30%, 15%
d) 40%, 25%

15) Um paciente de 55 anos apresenta quadro terminal de 
câncer pancreático, coma superficial e insuficiência 
respiratória grave por invasão pulmonar. A equipe 
médica e família conjuntamente optam apenas 
por medidas paliativas como sedação, além de 
oxigenoterapia nasal, sendo a outra possibilidade 
o início de ventilação mecânica invasiva. A seu ver a 
decisão:
a) Contraria o código de Ética Médica.
b) Está em acordo com o princípio bioético da não 

maleficência.
c) Contraria o princípio bioético da autonomia.
d) É acima de tudo uma aplicação do princípio bioético da 

justiça.

16) Considerando a medicina baseada em evidências 
e sua aplicação como referencial para as práticas 
médicas, pode-se afirmar que resultados oriundos de 
vários estudos não randomizados, constituem nível de 
evidência:
a) E
b) B
c) C
d) D

17) A devolução de recursos é um ponto significativo no 
contexto geral de auditoria do SUS. São motivos de 
devolução de recursos, EXCETO:
a) Aquisição de medicamentos com recursos da assistência 

farmacêutica para atender demandas de Medicamentos 
não constantes na RENAME.

b) Pagamento de assessorias ou consultorias prestadas 
por servidor público, estadual e/ou municipal para 
pessoa física ou jurídica.

c) Pagamento de ações e serviços de saúde diferente do 
bloco de financiamento a que se destina.

d) Pagamentos de exames de diagnóstico por teste rápido.

18) Considerando as formas de operacionalização da 
auditoria noSUS, a auditoria realizada com a participação 
de técnicos de mais de um dos componentes do 
Sistema Nacional de Auditoria é chamada de auditoria:
a) Direta.
b) Indireta.
c) Integrada.
d) Compartilhada.

19) No Sistema Nacional de Auditoria, há um instrumento 
utilizado para solicitar oficialmente a disponibilização 
de documentos, justificativas e esclarecimentos, 
notificar pendências não atendidas e solicitar 
providências. Deverá ser enviado previamente para 
que a documentação solicitada seja providenciada 
com antecedência, ou ser emitido sempre que houver 
necessidade durante a ação de auditoria. Esse 
instrumento é:
a) Ofício de comunicação.
b) Comunicado de Auditoria.
c) Protocolo de auditoria.
d) Requisição de auditoria.

20) O relatório de auditoria deve reunir atributos, visando 
à sua melhor qualidade. Relatar de forma consistente 
as constatações e evidências permitindo que qualquer 
pessoa chegue às mesmas conclusões às quais 
chegou a equipe de auditoria, corresponde ao seguinte 
atributo.
a) Convicção.
b) Coerência.
c) Objetividade.
d) Integridade.
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