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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - SC
MÉDICO AUDITOR
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Língua Portuguesa e Interpretação de Texto
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Conhecimento do SUS
Conhecimentos Específicos
Total de questões
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05
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40

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões
completo ao fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta,
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova.
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTOS

E

INTERPRETAÇÃO

DE

reescreve a oração corretamente, utilizando as regras
de colocação pronominal.
a) Eu não quis a ver morrer.
b) Eu não a quis ver morrer.
c) Eu não quis ver ela morrer.
d) Eu não quis-a ver morrer.

Leia o texto e responda as perguntas 1 a 5
Zana teve de deixar tudo: o bairro portuário de
Manaus, a rua em declive sombreada por mangueiras
centenárias, o lugar que para ela era quase tão vital
quanto a Biblos de sua infância: a pequena cidade no
Líbano que ela recordava em voz alta, vagando pelos
aposentos empoeirados até se perder no quintal, onde a
copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o
pomar cultivados por mais de meio século. Perto do
alpendre, o cheiro das açucenas-brancas se misturava
com o do filho caçula. Então ela sentava no chão, rezava
sozinha e chorava, desejando a volta de Omar. Antes de
abandonar a casa, Zana via o vulto do pai e do esposo
nos pesadelos das últimas noites, depois sentia a
presença de ambos no quarto em que haviam dormido.
Durante o dia eu a ouvia repetir as palavras do pesadelo,
"Eles andam por aqui, meu pai e Halim vieram me visitar...
eles estão nesta casa", e ai de quem duvidasse disso com
uma palavra, um gesto, um olhar. Ela imaginava o sofá
cinzento na sala onde Halim largava o narguilé para
abraçá-la, lembrava a voz do pai conversando com
barqueiros e pescadores no Manaus Harbour, e ali no
alpendre lembrava a rede vermelha do Caçula, o cheiro
dele, o corpo que ela mesma despia na rede onde ele
terminava suas noitadas. "Sei que um dia ele vai voltar",
Zana me dizia sem olhar para mim, talvez sem sentir a
minha presença, o rosto que fora tão belo agora sombrio,
abatido. A mesma frase eu ouvi, como uma oração
murmurada, no dia em que ela desapareceu na casa
deserta. Eu a procurei por todos os cantos e só fui
encontrá-la ao anoitecer, deitada sobre folhas e palmas
secas, o braço engessado sujo, cheio de titica de
pássaros, o rosto inchado, a saia e a anágua molhadas de
urina. Eu não a vi morrer, eu não quis vê-la morrer. Mas
alguns dias antes de sua morte, ela deitada na cama de
uma clínica, soube que ergueu a cabeça e perguntou em
árabe para que só a filha e a amiga quase centenária
entendessem (e para que ela mesma não se traísse):
"Meus filhos já fizeram as pazes?”. Repetiu a pergunta
com a força que lhe restava, com a coragem que mãe
aflita encontra na hora da morte. Ninguém respondeu.
Então o rosto quase sem rugas de Zana desvaneceu; ela
ainda virou a cabeça para o lado, à procura da única
janelinha na parede cinzenta, onde se apagava um
pedaço do céu crepuscular.

3) Na frase “a saia e a anágua molhadas de urina”,
qual é a função sintática do trecho sublinhado?
a) Complemento nominal.
b) Adjunto adnominal.
c) Adjunto adverbial.
d) Adjetivo.
4) Marque a alternativa na qual a vírgula deveria ter
sido utilizada devido à locução adverbial deslocada na
oração.
a) O cheiro das açucenas-brancas se misturava com o do
filho caçula.
b) Repetiu a pergunta com a força que lhe restava.
c) Durante o dia eu a ouvia repetir as palavras do
pesadelo.
d) Zana via o vulto do pai e do esposo nos pesadelos das
últimas noites.
5) Observe o período: “Zana me dizia sem olhar para
mim”.
Classifique,
sintaticamente,
a
oração
sublinhada.
a) Oração subordinada adverbial causal reduzida de
infinitivo.
b) Oração subordinada adverbial condicional reduzida de
infinitivo.
c) Oração subordinada adverbial modal reduzida de
infinitivo.
d) Oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de
infinitivo.
6) Os períodos são compostos por subordinação em
todas as alternativas, EXCETO em:
a) Gosto muito de sushi, mas não estou com fome agora.
b) É muito importante que todos compareçam à reunião.
c) Como muita fruta porque faz bem para a saúde.
d) Os alunos que são inteligentes foram aprovados.
7) Escolha a opção que NÃO utiliza as regras de
regência verbal da norma culta corretamente.
a) Meus filhos assistiram à novela comigo ontem à noite.
b) Quando eu chegar em São Paulo, eu te ligo.
c) É muito importante que os filhos obedeçam aos pais.
d) Entreguei-lhe os documentos pessoalmente

(Trecho retirado de: HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo:
Companhia das Letras, 2006. p. 9-10.)

8) Marque a alternativa que utiliza o acento grave
indicativo de crase incorretamente.
a) Minha viagem à Roma já foi marcada.
b) Durante aquela noite, alguém bateu à porta.
c) Entregaram a encomenda àquela moça.
d) Estou à espera de um amor.

1) “Zana teve de deixar tudo: o bairro portuário de
Manaus, a rua em declive sombreada por mangueiras
centenárias...” Nesse caso, qual foi a função dos dois
pontos?
a) Destacar o aposto.
b) Introduzir a oração subordinada.
c) Mudança de foco narrativo.
d) Iniciar uma nova ideia.

9) O conhecimento acerca das funções de linguagem é
imprescindível à correta interpretação textual, uma vez
que expressa a real intensão do autor/interlocutor
evidenciada no texto/diálogo. A função de linguagem
muito utilizada nos diálogos como expressões de
cumprimento, saudações, discursos ao telefone, é a:
a) Função conativa.
b) Função denotativa.
c) Função fática.

2) Observe a colocação pronominal: “Eu não quis vêla morrer”. Neste caso, a gramática permite que o
pronome clítico seja posicionado de outra maneira
sem prejudicar a norma. Marque a alternativa que
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14) Leia a notÍcia abaixo e responda:
Desfile Cívico alusivo aos 158 anos de Brusque reúne
milhares de pessoas
No total, 42 entidades participaram do evento, que
durou cerca de duas horas.
A manhã deste sábado, 4 de agosto, dia em que
Brusque completa 158 anos, foi marcada pelo
tradicional desfile cívico.
Milhares de pessoas foram às ruas acompanhar o
evento e celebrar o aniversário do município.
Foram duas horas de desfile, que teve como
protagonista deste ano os alunos da Educação Infantil
da rede pública municipal. Cerca de 1.350 crianças
encantaram o público.

d) Função metalinguística.
10)
Classifique,
respectivamente,
as
orações
sublinhadas, de acordo com os estudos sintáticos de
coordenação e subordinação.
I- O rapaz disse que iria à festa, mas preferiu ficar em
casa.
II- Os alunos que estudaram para a prova foram
aprovados.
a) Oração subordinada adverbial concessiva e oração
subordinada adjetiva explicativa.
b) Oração coordenada sindética adversativa e oração
subordinada adjetiva restritiva.
c) Oração coordenada assindética adversativa e oração
coordenada sindética explicativa.
d) Oração subordinada substantiva apositiva e oração
subordinada adjetiva explicativa.

(Fonte:https://brusque.portaldacidade.com/noticias/cultura/
adaptada)

Redação

Qual foi o tema do desfile de Brusque – SC em 2018?
a) Industrialização.
b) Sustentabilidade.
c) Construindo História.
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
11) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:
Foi em Brusque - SC que se originaram as primeiras
geladeiras da marca______, em _____. O incentivo do
Carlos Renaux, que fomentou uma pequena oficina
para protótipos e testes, propiciou a criação de uma
das maiores indústrias de refrigeração do Brasil.
Poucos anos depois, em 1950, a fábrica l se
estabeleceu definitivamente em Joinville, no norte
catarinense.
a) Eletrolux / 1940
b) Consul /1945
c) Brastemp / 1935
d) Nenhuma das alternativas.

15) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município
de Brusque – SC é constituído de :
a) 2 distritos: Brusque e Botuverá.
b) 4 distritos: Brusque, Botuverá (ex-Pôrto Franco), Itaquá
(ex-Nilo Peçanha) e Vidal Ramos.
c) de 3 distritos: Brusque, Pôrto Franco e Vidal Ramos.
d) Nenhuma das alternativas.
CONHECIMENTO DO SUS
16) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro
de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. São
importantes ações no processo de avaliação de risco
e vulnerabilidade na Atenção Básica o Acolhimento
com Classificação de Risco e a Estratificação de
Risco, assinale a alternativa CORRETA sobre
Estratificação de Risco:
a) Escuta qualificada e comprometida com a avaliação do
potencial de risco, agravo à saúde e grau de sofrimento
dos usuários, considerando dimensões de expressão
(física, psíquica, social, etc) e gravidade, que possibilita
priorizar os atendimentos a eventos agudos (condições
agudas e agudizações de condições crônicas) conforme a
necessidade, a partir de critérios clínicos e de
vulnerabilidade disponíveis em diretrizes e protocolos
assistenciais definidos no SUS.
b) É a capacidade de identificar e intervir nos riscos,
necessidades e demandas de saúde da população,
atingindo a solução de problemas de saúde dos usuários,
procedimento para resolução de demanda simples
prevista em protocolo, como renovação de receitas para
pessoas com condições crônicas, condições clínicas
estáveis ou solicitação de exames para o seguimento de
linha de cuidado bem definida.
c) É o processo pelo qual se utiliza critérios clínicos,
sociais, econômicos, familiares e outros, com base em
diretrizes clínicas, para identificar subgrupos de acordo
com a complexidade da condição crônica de saúde, com o
objetivo de diferenciar o cuidado clínico e os fluxos que
cada usuário deve seguir na Rede de Atenção à Saúde
para um cuidado integral.
d) Nenhuma das alternativas.

12) Sobre a História do Município de Brusque – SC
analise as afirmativas abaixo:
I- Brusque é conhecida como "Berço da Fiação
Catarinense" e "Cidade dos Tecidos" pois foi na
cidade que se iniciou um dos maiores polos têxteis de
Santa Catarina e do Brasil.
II- João Bauer, em 1890, desenvolveu a primeira
tentativa de produção de tecidos no município,
contando com ajuda dos imigrantes poloneses,
conhecidos como tecelões de Lodz.
III- Em 1898, surgiu a Buettner e em 1911 a Schlösser.
Essas indústrias dominaram a principal atividade
econômica da cidade durante a maior parte do século
XX, até no final dos anos 80. Ainda hoje é um dos
setores mais fortes da economia local, agregando
nomes importantes na área de malhas e serviços
têxteis.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas I e II.
b) Apenas III e II.
c) I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.
13) Leia o trecho e complete a lacuna :
O município de Brusque – SC segundo o IBGE possui
uma área de aproximadamente _________ , alguns dos
seus municípios limítrofes são _________
a) 248,749 km² / Botuverá, Canelinha e Gaspar.
b) 362,154 km² Itajaí, Camboriú e Florianópolis.
c) 165,784 km² Canelinha, Gaspar e Navegantes.
d) Nenhuma das alternativas.
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17) De acordo com a Resolução 453/2012 sendo a
Quinta Diretriz: aos Conselhos de Saúde Nacional,
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que têm
competências definidas nas leis federais, bem como
em indicações advindas das Conferências de Saúde,
compete: Analise as afirmativas abaixo acerca dessas
competências:
I- fortalecer a participação e o Controle Social no SUS,
mobilizar e articular a sociedade de forma permanente
na defesa dos princípios constitucionais que
fundamentam o SUS.
II- elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras
normas de funcionamento.
III- deliberar em relação à sua estrutura administrativa
o quadro de pessoal.
IV- reunir- se, no mínimo, a cada mês e,
extraordinariamente, quando necessário, e ter como
base o Regimento Interno.
V- proceder à revisão periódica dos planos de saúde.
Estão CORRETAS somente as afirmativas:
a) I ,II, IV e V.
b) II , III e IV.
c) I, II e V.
d) Nenhuma das alternativas.

deverá ser executada com foco em resultados e com a
explicitação
inequívoca
dos
compromissos
orçamentários e financeiros para o alcance desses
resultado. [2] O Pacto em Defesa do SUS estabelece
as responsabilidades claras de cada ente federado de
forma a diminuir as competências concorrentes e a
tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo,
assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada
e solidária do SUS. Esse Pacto parte de uma
constatação indiscutível: o Brasil é um país
continental e com muitas diferenças e iniquidades
regionais. Mais do que definir diretrizes nacionais é
necessário
avançar
na
regionalização
e
descentralização do SUS, a partir de uma unidade de
princípios e uma diversidade operativa que respeite as
singularidades regionais.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Os dois contextos estão corretos.
b) Apenas o primeiro contexto está correto.
c) Apenas o segundo contexto está correto.
d) Nenhuma das alternativas.
20) Baseado no Decreto Presidencial no 7.508, de 28
de junho de 2011 Art. 37. O Contrato Organizativo de
Ação Pública de Saúde observará as seguintes
diretrizes básicas para fins de garantia da gestão
participativa: Analise as afirmativas abaixo acerca do
artigo citado acima e marque verdadeiro (V) ou falso
(F):
( )estabelecimento de estratégias que incorporem a
avaliação do usuário das ações e dos serviços, como
ferramenta de sua melhoria.
(
) apuração permanente das necessidades e
interesses do usuário.
( ) estratégias para a melhoria das ações e serviços de
saúde.
( )publicidade dos direitos e deveres do usuário na
saúde em todas as unidades de saúde do SUS,
inclusive nas unidades privadas que dele participem
de forma complementar.
( ) identificação das necessidades de saúde locais e
regionais.
Assinale a alternativa que apresenta a alternativa
CORRETA:
a) V, F, V, V, F.
b) V,V, F, F, V.
c) V, V, F, V, F.
d) Nenhuma das alternativas.

18) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família( NASF)
são uma estratégia inovadora que tem por objetivo
apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da
saúde na Atenção Básica/Saúde da Família. O trabalho
do NASF é orientado pelas diretrizes da Atenção
Básica, sendo assim deve produzir ou apoiar as
equipes na produção de um cuidado continuado e
longitudinal, próximo da população e na perspectiva
da integralidade. Assinale a alternativa que
corresponde a integralidade:
a) A integralidade requer, para a sua materialização,
políticas abrangentes e generosas, existência e
organização de diferentes tipos de serviços articulados em
rede para dar conta de diferentes necessidades, bem
como práticas profissionais eficazes no sentido do
aumento dos graus de autonomia dos usuários, da
redução de danos, dos riscos e das vulnerabilidades, além
do aumento da potência de vida.
b) A integralidade é compreendida como um dos principais
resultados esperados com o cuidado na atenção básica
(ampliação da autonomia, da capacidade dos sujeitos de
governar a própria vida), fruto tanto de ações técnicas
quanto da produção de relações de acolhimento, vínculo e
responsabilização (com um cuidado: não se dá autonomia
a alguém, mas é possível “interferir” sobre a capacidade e
o modo de conduzir a vida).
c) A integralidade favorece ações integradas e
abrangentes, não se pautando pela delimitação de atos
profissionais exclusivos, nem pela anulação dos saberes
nucleares e específicos, mas colocando as diferentes
capacidades (específicas e comuns) a serviço do trabalho
coletivo da equipe, diante de necessidades concretas de
usuários e grupos sociais.
d) Nenhuma das alternativas.

21) Conforme a Lei nº 8.080/1990. Art. 35. Para o
estabelecimento de valores a serem transferidos a
Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a
combinação dos seguintes critérios, segundo análise
técnica de programas e projetos: Referente ao artigo
citado acima assinale a alternativa INCORRETA:
a) perfil demográfico da região; perfil epidemiológico da
população a ser coberta; características quantitativas e
qualitativas da rede de saúde na área.
b) desempenho técnico, econômico e financeiro no
período anterior; níveis de participação do setor saúde nos
orçamentos estaduais e municipais.
c) previsão do plano quinquenal de investimentos da rede;
ressarcimento do atendimento a serviços prestados para
outras esferas de governo.
d)Nenhuma das alternativas.

19) Analise os contextos a seguir:
[1] O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto
de compromissos sanitários, expressos em objetivos
de processos e resultados e derivados da análise da
situação de saúde do País e das prioridades definidas
pelos governos federal, estaduais e municipais.
Significa uma ação prioritária no campo da saúde que
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22) A respeito da ética profissional e a
responsabilidade na medicina assinale a alternativa
que apresenta alguns princípios fundamentais do
exercício da medicina.
a) Para exercer a medicina com honra e dignidade, o
médico necessita ter boas condições de trabalho e ser
remunerado de forma justa. Ao médico cabe zelar e
trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina,
bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão. O
médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca
presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de
relação particular de confiança e executados com
diligência, competência e prudência.
b) O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos
serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em
relação à saúde pública, à educação sanitária e à
legislação referente à saúde. O prontuário estará sob a
guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente.
Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital
ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha,
pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a
serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e
da execução do tratamento, salvo quando em benefício do
paciente.
c) A natureza personalíssima da atuação profissional do
médico não caracteriza relação de consumo. O médico
terá, para com os colegas, respeito, consideração e
solidariedade, sem se eximir de denunciar atos que
contrariem os postulados éticos, procedimento adequado
ao paciente, observadas as práticas cientificamente
reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
d) Nenhuma das alternativas.

c) Atenção Básica; Assistência Farmacêutica; Média e
Alta Complexidade; Vigilância em Saúde; Gestão do
SUS.
d) Nenhuma das alternativas.
25) Com base na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro
de 2017 Política Nacional de Atenção Básica. Compete
especificamente à Equipe do Núcleo Ampliado de
Saúde da Família e Atenção Básica (NasfAB):Assinale a alternativa CORRETA apresenta uma
competência:
a) Contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários
do SUS principalmente por intermédio da ampliação da
clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e
de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde,
tanto em termos clínicos quanto sanitários.
b) Realizar suas atividades de forma itinerante,
desenvolvendo ações , em instalações específicas, na
unidade móvel e também nas instalações de Unidades
Básicas de Saúde do território onde está atuando, sempre
articuladas e desenvolvendo ações em parceria com as
demais equipes que atuam na atenção básica do território.
c) Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas,
famílias e grupos sociais, visando propor intervenções que
possam influenciar os processos saúde-doença individual,
das coletividades e da própria comunidade.
d) Nenhuma das alternativas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) A auditoria é um instrumento de qualificação da
gestão que visa fortalecer o SUS, por meio de
recomendações e orientações ao auditado, com vista
à garantia do acesso e à qualidade da atenção à saúde
oferecida aos cidadãos. Assinale verdadeiro (V) ou
falso (F) acerca de algumas finalidades da auditoria do
SUS:
( ) Aferir a observância dos padrões estabelecidos de
qualidade, quantidade, custos e gastos da atenção à
saúde.
( )Avaliar os elementos componentes dos processos
da instituição, serviço ou sistema auditado,
objetivando a melhoria dos procedimentos por meio
da detecção de desvios dos padrões estabelecidos.
( ) Avaliar o acesso e à qualidade da atenção à saúde
oferecida aos cidadãos, estabelecendo padrões,
inclusive de conduta, com regras claras quanto à
documentação que deve respaldar todo o processo de
trabalho.
( ) Conferir a qualidade, a propriedade e a efetividade
dos serviços de saúde prestados à população.
(
) Produzir informações para subsidiar o
planejamento das ações que contribuam para o
aperfeiçoamento do SUS.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) V, V, V, F, V.
b) V, F, F, V, V.
c) V, V ,F, V, V.
d) Nenhuma das alternativas.

23) Assinale a alternativa CORRETA que corresponde
a um princípio organizativo do SUS:
a)Na universalização a saúde é um direito de cidadania
de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este
direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser
garantido a todas as pessoas, independentemente de
sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais
ou pessoais.
b) A regionalização é um processo de articulação entre
os serviços que já existem, visando o comando unificado
dos mesmos. Já a hierarquização deve proceder à
divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso
a serviços que façam parte da complexidade requerida
pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa
dada região.
c) A integração pressupõe a articulação da saúde com
outras políticas públicas, para assegurar uma atuação
inter setorial entre as diferentes áreas que tenham
repercussão na saúde e qualidade de vida dos
indivíduos.
d) Nenhuma das alternativas.
24) O financiamento e a transferência dos recursos
federais para ações e serviços públicos de saúde
conta com dois blocos de financiamento , bloco de
custeio e bloco de investimento. Assinale a alternativa
CORRETA que apresenta os grupos do bloco de
custeio:
a) Atenção Básica; Atenção Especializada; Vigilância em
Saúde; Desenvolvimento de Tecnologias; Gestão do
SUS.
b) Atenção Básica; Atenção Especializada; Média e Alta
Complexidade; Desenvolvimento de Tecnologias; Gestão
do SUS..

27) Com base no Manual de Glosas do Sistema
Nacional de Auditorias, na aplicação da glosa é
importante observar os seguintes procedimentos,
assinale a alternativa INCORRETA:
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a) A prática de atos ilegais ou ilegítimos ocasiona
ressarcimento ao erário, recomendação de correção do
procedimento e responsabilização dos autores do ato e da
autoridade administrativa competente com envio para o
Ministério Público.
b) A prática de atos impróprios/irregulares deverão ser
examinadas, com a consistência da documentação
apreciada, a veracidade das informações colhidas e os
motivos de conformidade de acordo com a legislação
aplicada à época do período de abrangência da auditoria.
c) A prática de atos antieconômicos ou indevidos em que
não seja constatada a má fé gera recomendação ao gestor
de correção do procedimento realizado e/ou ressarcimento
ao erário.
d) Nenhuma das alternativas.

d) Nenhuma das alternativas.
31) Na fase operativa de auditoria na Assistência
Ambulatorial e Hospitalar do SUS, as atividades são
desenvolvidas na(s) unidade(s) onde as ações e os
serviços foram realizados. Tem por finalidade aferir à
adequação, a eficiência, a eficácia e os resultados,
mediante a observação direta dos controles internos,
fatos, dados, documentos e situações. Acerca de
alguns documentos a serem analisados na(s)
unidade(s) auditada(s) na fase operativa de auditoria
assinale a alternativa CORRETA:
a) Relatório de Frequência de Procedimentos,
Autorização de Internação Hospitalar (AIH), Tabela de
Medicamentos.
b) Relatório Demonstrativo de AIHs Pagas, Demonstrativo
de Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais, Exames
médico-legais.
c) Demonstrativo de Apac por Meio Magnético, Etiqueta
de Identificação do Produto Implantado, Formulário de
Controle de Frequência Individual.
d) Nenhuma das alternativas.

28) 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. Na função de auditor o médico deverá:
a) Identificar-se, de forma clara, em todos os seus atos,
fazendo constar, sempre, o número de seu registro no
Conselho Regional de Medicina.
b)
Divulgar
suas
observações
conclusões
ou
recomendações, por justa causa ou dever legal.
c) Garantir todas as condições para o bom desempenho
de suas atividades, bem como acesso aos documentos
que se fizerem necessário, e ser remunerado por valores
vinculados à glosa.
d) Nenhuma das alternativas.

32) A leucemia mieloide crônica (LMC) é uma doença
mieloproliferativa
caracterizada
pelo
acúmulo
excessivo de células mieloides de aparência normal.
Relacione as colunas abaixo sobre algumas
características clínicas e laboratoriais das fases da
leucemia mieloide crônica (LMC):
1- Fase Crônica:
2- Fase de transformação:
3- Fase Blástica:
( ) Proporção de blastos inferior a 10% na medula
óssea ou no sangue periférico.
( ) Presença de blastos representando 20% ou mais
das células nucleadas da medula óssea ou dos
leucócitos do sangue periférico; Proliferação extra
medular de blastos.
( ) Leucocitose persistente ou em elevação ou
esplenomegalia persistente ou crescente, na vigência
do tratamento; - Trombocitose persistente (acima de 1
milhão/mm3) e não controlada pelo tratamento.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) 2, 3, 1.
b) 1,3, 2.
c) 3, 2, 1.
d) Nenhuma das alternativas.

29) A respeito do perfil do auditor assinale a
alternativa CORRETA:
a) Habilidade interpessoal para negociações e influência
profissional: Deve agir sempre com prudência, atentando
para o equilíbrio de sua ação, preservando a saúde do
paciente, e contribuindo para o desenvolvimento de uma
medicina de boa qualidade.
b) Cautela, bom senso e zelo profissional: O Auditor tem
que ser um exímio negociador nas diversas situações,
sabendo tratar com as pessoas envolvidas no processo,
fazendo-se respeitar como profissional técnico que é,
sempre mostrando domínio de sua atividade.
c) Soberania/motivação/apoio da direção: São atributos
fundamentais para o exercício da função. Muitas vezes, o
sucesso do seu trabalho pode depender do respeito e
confiança, cuja conquista se faz com as relações cordiais
que mantém com as pessoas cujo trabalho examina.
d) Nenhuma das alternativas.

33) Infecção fúngica que apresenta duas formas:
cutânea e sistêmica. A forma cutânea aparece em 10%
a 15% dos casos (na maioria das vezes, precede a
doença sistêmica) é caracterizada por manifestações
de lesões acneiformes, rash cutâneo, ulcerações ou
massas subcutâneas que simulam tumores. A
descrição acima faz referência a:
a) Criptococose.
b) Coccidioidomicose.
c) Criptosporidíase.
d) Nenhuma das alternativas.

30) Assinale a alternativa CORRETA que apresenta
uma diretriz da auditoria do SUS.
a) Capilaridade, fortalecimento da capacidade de gestão
que institui ao poder público o desenvolvimento de sua
capacidade sistemática em responder às demandas de
saúde em seus diversos níveis e etapas do processo de
assistência, de forma a integrá-la às necessidades sociais
e coletivas.
b) Integração com outros órgãos das estruturas gestoras
do SUS, como planejamento, controle e avaliação,
regulação e vigilância em saúde e outros órgãos
integrantes do sistema de controle interno e externo.
c) Foco na qualidade das ações e serviços e processos
para verificar a conformidade dos padrões estabelecidos e
detectar situações de alarme que requeiram uma ação
avaliativa, detalhada e profunda.

34) A respeito de algumas opções terapêuticas por
estágio clínico referente ao câncer do reto sobre o
estágio I assinale a alternativa CORRETA:
a) Polipectomia simples ou excisão local. Ressecção local
transanal ou transcoccígea.
Radioterapia externa e
endocavitária.
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b) Ressecção ampla e anastomose término-terminal ou
colo-anal. Amputação abdominoperineal do reto.
Ressecção local transanal ou transcoccígea, seguida ou
não por radioterapia ou radioquimioterapia.
c) Ressecção paliativa anterior baixa ou amputação
abdominoperineal. Ressecção de metástase hepática ou
pulmonar. Quimiorradioterapia paliativa.
d) Nenhuma das alternativas.

apresentado em ordem crescente, constando nome,
natureza, quantidade de leitos, dados da conta bancária,
endereço, etc.
b) Relatório individualizado por hospital, o qual reflete
todos os serviços prestados e pagos por meio da
Autorização de Internação Hospitalar (AIH).
c) É um relatório discriminativo de todas as órteses,
próteses e materiais especiais (OPM) utilizadas no estado,
por unidade, durante uma determinada competência,
identificando-se: hospital pelo CNPJ; número da AIH, por
ordem crescente; procedimento solicitado .
d) Nenhuma das alternativas.

35) O auditor responsável pelo acompanhamento do
sistema ambulatorial deve elaborar seus relatórios
considerando:
a)
Número
de
usuários,
universo
de
PSA
credenciados/especialidades, número de consultas
encaminhadas/especialidades, número de retornos,
exames
gerados/consultas/profissional,
índice
de
normalidades dos exames.
b) A consulta, exames solicitados, terapias, hospitalização,
convalescença, prontuário médico, quadro clínico do
paciente, procedimento solicitado qualitativo e quantitativo,
período de internação, medicamentos e materiais
especiais ou de alto custo, intercorrências.
c) Tipos de exames gerados enfocando cada profissional,
especialidade e serviço, tipos de terapias geradas, no
mesmo enfoque dos exames, compatibilidade dos itens
acima com o quadro e morbidade, amostragem de
usuários com um número de consultas maior que o
esperado para a faixa etária, sexo e situação clínica,
compatibilidade entre a produção apresentada e o
potencial de atendimento dos profissionais e dos serviços.
d) Nenhuma das alternativas.

38) De acordo com o Código de Ética Médica sobre
auditoria e perícia médica é vedado ao médico:
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de
sua família ou de qualquer outra com a qual tenha
relações capazes de influir em seu trabalho ou de
empresa em que atue ou tenha atuado.
b) 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.
c) Realizar exames médico-periciais de corpo de delito em
seres humanos no interior de prédios ou de dependências
de delegacias de polícia, unidades militares, casas de
detenção e presídios.
d) Nenhuma das alternativas.
39) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde,
destinados a despesas com ações e serviços públicos
de saúde, a serem repassados na modalidade fundo a
fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios serão organizados e transferidos na forma
dos seguintes blocos de financiamento: Bloco de
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos
de Saúde. Os recursos financeiros referentes ao Bloco
de Custeio serão destinados para:
a) aquisição de equipamentos voltados para a realização
de ações e serviços públicos de saúde.
b) obras de construções novas utilizadas para a
realização de ações e serviços públicos de saúde e obras
de reforma e/ou adequações de imóveis já existentes
utilizados para a realização de ações e serviços públicos
de saúde.
c) manutenção da prestação das ações e serviços
públicos de saúde e ao funcionamento dos órgãos e
estabelecimentos responsáveis pela implementação das
ações e serviços públicos de saúde.
d) Nenhuma das alternativas.

36) O Sistema Nacional de Auditoria do SUS - SNA,
utiliza sistemas e redes como ferramentas para
obtenção de dados, análise e suporte à realização de
pré auditorias e auditorias operacionais (in loco).
Sendo a RIPSA - Rede Interagencial de Informações
para a Saúde um desses sistemas assinale a
alternativa CORRETA acerca de sua função:
a) Integrada à internet, promove acesso e intercâmbio de
informações em saúde para gestão, planejamento e
pesquisa aos gestores, agentes e usuários do SUS.
b) Disponibiliza dados básicos, indicadores e análises de
situação sobre as condições de saúde e suas tendências
no país, para melhorar a capacidade operacional de
formulação, coordenação e gestão de políticas e ações
públicas dirigidas à qualidade de saúde e de vida da
população.
c) Informa a capacidade instalada de municípios, isto é, o
número de postos de saúde, policlínicas, maternidades,
prontos-socorros, consultórios médicos e odontológicos,
entre outros. Informa também a produção ambulatorial, ou
seja, o número de procedimentos realizados.
d) Nenhuma das alternativas.

40) Estenose ou obstrução de artérias nos seguintes
segmentos (não mutuamente excludentes): aortoilíaco, fêmoro-poplíteo e infrapoplíteo refere-se a:
a) Doença arterial periférica.
b) Doença cardíaca reumática.
c) Doença cerebrovascular.
d) Nenhuma das alternativas.

37) Conforme Orientações Técnicas sobre Auditoria na
Assistência Ambulatorial e Hospitalar no SUS. Série A.
Normas e Manuais Técnicos. Caderno 3. Os
Relatórios de Saída Efetivos do Sistema de
Informações Hospitalares do SUS( SIH/SUS) são
constituídos por documentos de consulta obrigatória,
que retratam o perfil da atividade, serviço ou unidade
auditada. Acerca do Relatório de Dados Cadastrais do
Hospital assinale a alternativa CORRETA:
a) É um relatório global, emitido por competência, com
várias unidades hospitalares em uma mesma listagem. A
identificação da unidade de saúde é feita pelo CNPJ,
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