
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Língua Portuguesa 
 

TEXTO 1 
 

Trabalho e ética 
 

       A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando 
modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a 
ética como algo imprescindível para estudar o ser humano 
e sua convivência com os outros, constituindo uma 
sociedade saudável e equilibrada. 

       Com escândalos estampando as manchetes dos 
jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto 
escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral 
tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum 
relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar 
um segurança para não registrar visitas à empresa fora de 
hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota 
para fins não publicáveis?   

       Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que 
norteiam as ações do ser humano, como costumes, 
conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a 
região devido às influências culturais e históricas. Moral e 
ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética 
busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas 
situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da 
meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as 
consequências, mas eticamente não se detém, pois seu 
“freio moral” está deturpado por novos valores que supõe 
sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos. 

       Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É 
importante lembrar que tudo começa na formação que os 
pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos 
evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais 
ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso 
pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de 
maneira diferente a traumas e carências.   

       Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que 
sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com 
qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita 
que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da 
ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, 
assédio moral e sexual também estão na lista. 

       As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é 
um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, 
derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei 
pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter 
força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não 
estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade 
de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos 
quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. 
Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções 
executadas pela sociedade profissional, suspensão 
temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão. 

       Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar 
o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina 
nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em 
situação de destaque junto da organização a que 
pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, 
portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do 
futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil 
que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar 
os danos causados por graves acidentes éticos e morais 
que possam ter ocorrido no passado. 
 

Ramon Barros. Texto disponível em: 
http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-e-

etica-1801689.html. Acesso em 17/01/2012. Adaptado. 

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas 
perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o 
tema, privilegiadamente:  

A) em sua relação com a política. 
B) na perspectiva das relações familiares. 
C) com foco no contexto empresarial. 
D) fazendo um paralelo com a Lei. 
E) comentando os Códigos das profissões. 

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes 
propósitos, EXCETO o de o autor: 

A) dissertar acerca da evolução histórica por que 
passou o étimo “ethos”. 

B) emitir sua opinião acerca de um tema 
recorrente na atualidade. 

C) marcar sua posição no que se refere a certas 
atitudes dos trabalhadores. 

D) comentar acerca de algo relevante para o 
mundo do trabalho. 

E) explicar ao leitor algumas diferenças entre 
“ética” e outros conceitos. 

03. No que se refere a características que se evidenciam 
no Texto 1, analise as proposições abaixo. 

1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A 
palavra “ética” vem do grego “ethos”. 

2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por 
seguir as regras estabelecidas pela norma 
padrão da língua portuguesa. 

3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, 
mais adequado aos propósitos comunicativos do 
autor. 

4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as 
sequências narrativas, que conferem certa 
informalidade ao texto.    

 
Está(ão) correta(s): 

 

A) 2 e 3, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. 
Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com 
o anterior, uma relação semântica de: 

A) causalidade. 
B) conformidade. 
C) conclusão. 
D) concessão. 
E) condição. 

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em 
sanções executadas pela sociedade profissional, 
suspensão temporária ou definitiva do direito de 
exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse 
trecho tem valor semântico equivalente ao de: 

A) “Por isso”. 
B) “Com tudo”. 
C) “Porquanto”. 
D) “Assim”. 
E) “Além disso”. 



06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente 
não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado 
por novos valores que supõe sejam os corretos, 
apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a 
alternativa na qual o sentido do segmento destacado 
nesse trecho está mantido. 

A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, 
vêm deturpando seu “freio moral”, embora este 
seja individualista e obsceno. 

B) pois seu “freio moral” está sendo deturpado por 
valores que, embora sejam novos, pressupõe 
correção, individualismo e obscenidades. 

C) pois, devido a serem individualistas e obscenos,  
novos e corretos valores deturpam seu “freio 
moral”. 

D) pois seu “freio moral” se encontra deturpado por 
valores individualistas, obscenos, corretos e 
novos. 

E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda 
que individualistas e obscenos, deturpam seu 
“freio moral”. 

07. “os filósofos consideram a ética como algo 
imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O 
prefixo presente no termo destacado é uma pista para 
entendermos seu significado: ‘de que não se pode 
prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas 
palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a 
alternativa na qual o sentido dado para o termo está 
incorreto. 

A) ‘Insipiência’ = ignorância. 
B) ‘Insólito’ = sem sol. 
C) ‘Improcedente’ = sem fundamento. 
D) ‘Impávido’ = corajoso.  
E) ‘Intransigente’ = inflexível.   

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética” 
vem do grego “ethos”, significando modo de ser, 
caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma 
razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho: 

A) “Exemplo: colocar um bem da empresa dentro 
da meia é algo imoral, é roubo.” 

B) “Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e 
sexual também estão na lista.” 

C) “seu estudo tem alta probabilidade de exercer 
influência, por exemplo, em julgamentos”. 

D) “Pais ausentes criarão indivíduos totalmente 
imprevisíveis, e isso pode ser um risco à 
sociedade, já que cada um reage de maneira 
diferente a traumas e carências.” 

E) “Ética, portanto, é item de fábrica que 
acompanha o profissional do futuro”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com.  
Acesso em 18/01/12. 

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem 
Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora 
principalmente porque esta:  

A) não tem a bagagem cultural necessária para 
dar o sentido correto ao termo ‘Natal’. 

B) desconhece o referente do substantivo 
genérico ‘pessoas’. 

C) não tem o necessário domínio do código 
utilizado pela personagem Mafalda. 

D) não consegue perceber o duplo sentido da 
expressão ‘o melhor do Natal’. 

E) confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo, 
diferente do sentido pretendido. 

 

 

 

O melhor do NatalO melhor do NatalO melhor do NatalO melhor do Natal    é que as é que as é que as é que as 
pessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam mais    

Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também 
sentes isso?sentes isso?sentes isso?sentes isso?    

Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também 
te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se 
soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de 
mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!    

Por que será que as Por que será que as Por que será que as Por que será que as 
pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto 
no Natal?no Natal?no Natal?no Natal?    



10. Observe a correção da forma verbal utilizada no 
enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no 
Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal 
sublinhada está igualmente correta.  

A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!  
B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do 

Natal. 
C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de 

Natal! 
D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta 

seria uma festa linda!  
E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do 

Natal. 
 
 

História e Geografia de Igarassu 

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu 
possuem um estilo arquitetônico genuinamente 
brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a 
esse estilo. 

A) Rococó. 
B) Escola Franciscana do Nordeste. 
C) Barroco neoclássico. 
D) Escola Barroca do Nordeste. 
E) Escola Barroca do Brasil. 

12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de 
Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as 
tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a 
Revolução Praieira, assinale a alternativa correta. 

A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos 
revoltosos era referente à dominação das famílias 
oligárquicas e ao controle do comércio, exercido 
pelos portugueses. 

B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque 
os combates geralmente aconteciam no litoral. 

C) A revolta defendia a permanência da monarquia e 
a preservação da ordem com as intervenções 
estatais. 

D) A Revolução era de caráter elitista e não contou 
com o apoio e a adesão das camadas mais 
populares. 

E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse 
as mídias locais, subsidiando sua manutenção e 
investindo em melhorias na área. 

13. O ______ recebeu _______ em sua segunda visita ao 
Nordeste do Brasil, no ano de 1859. Nesse prédio 
também funcionou a _______ de Pernambuco. As 
palavras que completam corretamente o trecho acima 
são, respectivamente: 

A) Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Casa de 
Câmara e Cadeia. 

B) Museu Pinacoteca – D. Pedro II – Casa de 
Detenção. 

C) Museu Histórico – D. Pedro I – Casa de Câmara 
e Cadeia. 

D) Sobrado do Imperador – D. Pedro I – Casa de 
Câmara e Cadeia. 

E) Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Câmara 
Judiciária. 

 
 
 

14. Esta questão apresenta uma afirmação e uma razão 
para a afirmação. 

 

O Município de Igarassu possui solos dominantemente 
litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o 
Município são formados por rochas ígneas extrusivas  
originadas  durante o mesozóico. 

 

É correto afirmar que: 

A) a afirmação é verdadeira e a razão é falsa. 
B) a afirmação e a razão são falsas. 
C) a afirmação e a razão são verdadeiras, mas a 

razão não é a causa da afirmação. 
D) a afirmação e a razão são verdadeiras e a razão 

é a causa da afirmação. 
E) a afirmação é falsa e a razão é verdadeira.  

15. Algumas áreas do Município de Igarassu são 
ocupadas por um ecossistema denominado 
‘manguezal’. Sobre esse assunto, analise as 
proposições abaixo. 

1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas 
zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema 
que sustenta uma imensa biodiversidade. 

2) A perda do ecossistema referido provoca a 
redução da biodiversidade, além de provocar a 
erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade 
das águas. 

3) Uma das atividades produtivas que atualmente 
causa expressivos danos aos manguezais é a 
carcinocultura. 

4) Os manguezais são ecossistemas que se situam 
em faixas de transição entre o ambiente marinho 
e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios 
deságuam no mar; são habitados por espécies 
vegetais características de ambientes alagados e 
resistentes à alta salinidade. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, apenas. 
B) 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conhecimentos sobre o SUS 

16. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva 
legal, caracteriza-se por: 

A) ser composto exclusivamente de serviços 
estatais. 

B) planejar suas ações de forma descendente, do 
nível federal até o local. 

C) garantir o acesso universal somente às ações e  
serviços vinculados à Atenção Primária ou 
Básica. 

D) possuir um comando único em cada esfera de 
governo. 

E) adotar uma gestão centralizadora. 

17. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

1) As ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais da administração direta, fazem parte 
do SUS. 

2) As ações e os serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais da administração indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, estão 
excluídos do âmbito do SUS. 

3) As instituições públicas federais, estaduais e 
municipais de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos, inclusive 
de sangue e hemoderivados, e de equipamentos 
para saúde, compõem o SUS. 

4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em 
caráter complementar. 

 

Estão corretas: 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

18. O espaço estadual de articulação e pactuação política 
que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os 
aspectos operacionais do processo de 
descentralização das ações de saúde, constituído, 
paritariamente, por representantes do governo 
estadual e dos secretários municipais de saúde, é 
denominado de: 

A) Comissão Intergestores Bipartite. 
B) Conselho Estadual de Saúde. 
C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde. 
D) Conferência Estadual de Saúde. 
E) Conselho de Gestão participativa. 

 
 
 
 

19. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (n° 8.080), o 
“conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde” é denominado de: 

A) Reabilitação em Saúde. 
B) Atenção Primária em Saúde. 
C) Vigilância Sanitária. 
D) Vigilância Epidemiológica. 
E) Saúde do Trabalhador. 

20. Constituem características da estratégia de Saúde da 
Família, EXCETO: 

A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção 
Básica tradicional nos territórios em que as 
Equipes Saúde da Família atuam. 

B) atuação focalizada na família e na comunidade. 
C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando 

várias áreas técnicas. 
D) promoção e desenvolvimento de ações 

intersetoriais. 
E) postura predominantemente reativa frente aos 

problemas de saúde-doença da população. 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 

21. As fraudes em saúde são cometidas por pessoas que 
detêm irrestrita confiança do sistema e usuários, 
podendo ocorrer por motivações, oportunidades  ou 
racionalizações diversas, sendo que a maneira mais 
efetiva para a identificação dessas fraudes é: 

A) auditoria externa. 
B) controle interno. 
C) denúncia do usuário. 
D) denúncia interna. 
E) por acaso. 

22. O prontuário médico-hospitalar é o documento de 
registro da assistência médica prestada ao paciente e 
sua análise é exclusiva do médico e profissionais de 
saúde. A composição mínima do prontuário médico é 
regulamentada pela Resolução CFM nº 1.638/02, e 
deve conter os registros abaixo, EXCETO: 

A) ficha de identificação e anamnese do paciente; 
ficha de evolução/prescrição médica e ficha de 
descrição cirúrgica. 

B) ficha de identificação e anamnese do paciente; 
ficha de registro de indicadores prognósticos: 
APACHE (adultos), SOFA (crianças) e prescrição 
de dietoterapia.  

C) ficha de identificação e anamnese do paciente; 
registro gráfico de sinais vitais e ficha de registro 
de exames laboratoriais. 

D) ficha de identificação e anamnese do paciente; 
ficha de evolução/prescrição médica e ficha de 
consulta de enfermagem.  

E) ficha de identificação e anamnese do paciente; 
folha de débito do bloco cirúrgico (gasto de sala) 
e ficha de anestesia. 



23. Qual das alternativas abaixo é característica da 
auditoria operacional? 

A) Realizar análise criteriosa de formação de rede 
credenciada. 

B) Compilar índices de relatórios para 
aperfeiçoamento dos procedimentos 
administrativos e de controle com os prestadores 
de serviço. 

C) Apontar caminhos e indicar atos de boa gestão 
para melhorar o resultado ou lucro da empresa. 

D) Corrigir cobrança de procedimentos indevidos a 
avaliação da exatidão e procedência dos valores 

E) Realizar perícias para evitar procedimentos 
indevidos ou desnecessários. 

24. São princípios fundamentais do controle interno, 
EXCETO: 

A) fixar responsabilidades e deveres. O 
organograma da empresa deve ser de 
conhecimento pleno do quadro funcional. 

B) promover rodízios de funcionários. 
C) férias devem ser obrigatórias, principalmente 

para funcionários que desempenham cargo 
importante. 

D) instruções fornecidas por escrito – Manual de 
Normas e Procedimentos. 

E) o ciclo completo de uma operação deve ser 
realizado por um mesmo funcionário. 

25. São fatores de risco de saúde com consequente 
aumento da sinistralidade, EXCETO: 

A) utilização de medicamentos on-label. 
B) medicalização da sociedade. 
C) remuneração do profissional de saúde por 

procedimento. 
D) judicialização da saúde. 
E) incorporação de novas tecnologias. 

26. São estratégias de auditoria médica que visam à 
redução das demandas judiciais, EXCETO: 

A) núcleos de auditores focados em alto custo 
(oncologia, neurocirurgia, cardiologia). 

B) solicitação de junta para segunda opinião. 
C) médicos advogados que acompanhem as 

liminares judiciais. 
D) dialogo com médico assistente. 
E) núcleo de farmacoeconomia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Na avaliação de Medicina Baseada em Evidências, 
qual o tipo de estudo que apresenta a menor 
evidência? 

A) Opinião de especialista. 
B) Estudo caso controle. 
C) Séries de caso. 
D) Estudos multicêntricos. 
E) Revisão sistemática com metanálise. 

28. O Sistema de Nacional de Auditoria do SUS (SNA) 
utiliza diversas ferramentas desenvolvidas pelo SUS, 
objetivando a análise de informações estratégicas, 
gerenciais e operacionais. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta. 

A) SINAN (Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação) fornece informações sobre infecção 
hospitalar e profissionais da saúde expostos ao 
HIV. 

B) SIAB (Sistema de Informações de Atenção 
Básica) apresenta informações do programa de 
agentes comunitários de saúde, relacionando as 
equipes, os supervisores e a área de atuação 
dessas equipes.  

C) SISVAN (Sistema de Informações de Vigilância 
Alimentar e Nutricional) fornece as características 
nutricionais das crianças de 0 a 5 anos e das 
gestantes, inclusive gestantes desnutridas. 

D) SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) 
fornece o número de óbitos por instituição 
hospitalar, bairros, municípios, estados, faixa 
etária e subsidia o cálculo da taxa de mortalidade 
institucional e global de cada instituição 
hospitalar. 

E) SIH/SUS (Sistema de Informação Hospitalar) 
fornece dados das instituições hospitalares, 
capacidade de leitos, causas de internamentos, 
especialidades atendidas em ambulatórios e  
atendimentos de pronto-atendimento. 

29. Qual a alternativa incorreta a respeito do cartão SUS? 

A) Auxilia nos mecanismo de referência e 
contrarreferência intra e intermunicipal. 

B) Permite identificar a cobertura real dos serviços 
C) Permite agilizar o encaminhamento de exames, 

consultas. 
D) Abrange os pacientes que utilizam o sistema 

SUS, não sendo utilizado para a saúde 
suplementar. 

E) Facilita a compensação financeira intermunicipal 
e interestadual. 

30. Qual deve ser o percentual de resolutividade das 
unidades básicas de saúde de uma comunidade? 

A) 95% 
B) 92% 
C) 85% 
D) 60% 
E) 35% 

 
 
 
 



31. Os recursos financeiros do Piso de Atenção Básica 
(PAB) podem ser utilizados para: 

A) pagamento de servidores inativos. 
B) aquisição de imóveis para unidades de Saúde da 

Família. 
C) pagamento de consultoria realizada por 

servidores públicos do município. 
D) pagamento de cargos comissionados da 

Secretária da Saúde. 
E) contribuições para entidades filantrópicas em 

saúde. 

32. Para manutenção do repasse do PAB, o município 
deverá encaminhar os seguintes indicadores mensais, 
EXCETO: 

A) SIM. 
B) SINASC. 
C) SISVAN. 
D) SINAN. 
E) SIH. 

33. Qual das ações abaixo relacionadas não é exclusiva 
da esfera municipal? 

A) Definir e implantar o modelo de atenção básica 
em seu território. 

B) Co-financiar as ações de atenção básica. 
C) Contratualizar o trabalho em atenção básica. 
D) Manter a rede de unidades básicas de saúde em 

funcionamento (gestão e gerência). 
E) Avaliar o desempenho das equipes de atenção 

básica sob sua supervisão. 

34. A Glosa é definida pelo DENASUS como a rejeição 
total ou parcial de recursos financeiros do SUS, 
utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios 
de forma irregular ou cobrados indevidamente por 
prestadores de serviços, causando danos aos cofres 
públicos. Em qual das situações pode ser realizada a 
glosa parcial? 

A) Ausência de ficha de descrição cirúrgica. 
B) Cobrança de parto com assistência pediátrica, 

quando a sala de parto não atende a PT/MS/SAS 
96/94 ou documento que a tenha sucedido. 

C) Atos profissionais realizados simultaneamente no 
mesmo hospital ou hospitais diferentes pelo 
mesmo profissional. 

D) Emissão de AIH em pacientes fictícios. 
E) Cobrança de procedimento cujo tempo de 

permanência do paciente no hospital não atingiu 
a 50% do tempo médio previsto pela tabela de 
procedimentos do SIH (alta precoce) sem a 
devida autorização do Auditor/Autorizador. 

 
 
 
 
 
 
 
 

35. A atividade do Médico Auditor é regulamentada pelo 
Conselho Federal de Medicina. A respeito dessa 
regulamentação, assinale a alternativa incorreta. 

A) É vetado ao Médico Auditor remuneração por 
glosa efetuada. 

B) O Médico Auditor deve estar com sua inscrição 
regulamentada na jurisdição onde realiza 
atividades de auditoria. 

C) O Médico Auditor pode realizar anotações no 
prontuário do paciente, solicitando informações 
complementares e registrando a atividade de 
auditoria. 

D) Todas as atividades de auditoria devem ser 
realizadas dentro da instituição auditada, sendo 
proibida a retirada dos prontuários das mesmas, 
excetuando-se as situações em que existam 
indicações de irregularidades na prestação do 
serviço prestado ao paciente. 

E) O Médico Auditor pode examinar o paciente, 
desde que tenha comunicado previamente o 
médico assistente, sendo facultada a presença 
do mesmo durante a realização. 

36. A TUNEP é utilizada pelo SUS para: 

A) padronizar os procedimentos realizados pelo 
SUS com a Medicina Suplementar. 

B) unificar as diversas tabelas usadas para o 
atendimento médico, Tabelas AMB 90, 92, 96, 
CBHPM 3, 4 e 5.  

C) permitir a troca de informações entre o SUS e a 
Saúde suplementar. 

D) estabelecer valores para cobrança de 
procedimentos realizados pelo SUS aos 
pacientes da Saúde Suplementar. 

E) evitar gastos desnecessários com procedimentos 
de alta complexidade. 

37. São documentos comprobatórios necessários para 
fundamentar a glosa do atendimento hospitalar, 
EXCETO: 

A) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde – CNES. 

B) Tabela de Procedimentos do SIH/SUS do mês de 
competência. 

C) Tabela de Procedimentos Especiais vigentes. 
D) Autorização de Internação Hospitalar. 
E) Planilha de distorções elaboradas pela equipe 

utilizando banco de dados DATASUS: APAC x 
prontuário; BPA x prontuário; cadastro x 
produção. 

 
 
 
 



38. A Política Nacional de Medicamentos tem como 
propósito “garantir a necessária segurança, eficácia e 
qualidade destes produtos, a promoção do uso 
racional e o acesso da população àqueles 
considerados essenciais”. A esse respeito, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) A Relação Nacional de Medicamentos – 
RENAME – deve ser adotada prioritariamente 
pelo profissional médico, evitando-se o uso 
irracional e desnecessário de medicamentos, 
garantindo-se a segurança, eficácia e qualidade 
dos produtos colocados à disposição da 
população. 

B) A Relação Nacional de Medicamentos – 
RENAME – estabelecida pela ação do gestor 
federal, após consultas aos gestores estaduais e 
municipais, será adotada em âmbito Nacional 
pelo SUS, sendo possíveis revisões periódicas. 

C) Nos processos de compras e licitações públicas 
de medicamentos realizados pela Administração 
Pública é obrigatória a denominação genérica 
dos medicamentos.  

D) Os gestores federal e estadual são responsáveis 
pela aquisição e distribuição de medicamentos 
em situações especiais: doenças que configuram 
problemas de saúde pública; doenças 
consideradas de caráter individual que, a 
despeito de atingirem número reduzido de 
pessoas, requerem tratamento longo ou até 
permanente, com o uso de medicamentos de 
custos elevados e doenças cujo tratamento 
envolve o uso de medicamentos não disponíveis 
no mercado. 

E) No âmbito municipal, caberá à Secretaria de 
Saúde ou ao organismo correspondente as 
seguintes responsabilidades: coordenar e 
executar a assistência farmacêutica no seu 
respectivo âmbito; associar-se a outros 
municípios, por intermédio da organização de 
consórcios, tendo em vista a execução da 
assistência farmacêutica e .promover o uso 
racional de medicamentos junto à população, aos 
prescritores e aos dispensadores. 

39. A respeito da aplicação de fundamentação de recursos 
financeiros do SUS transferidos pelo Ministério da 
Saúde, é passível de glosa parcial: 

A) ausência de documentação comprobatória de 
despesas realizadas. 

B) documento fiscal especificando operação 
diferente da ocorrida. 

C) documento fiscal existe não corresponde à 
quantidade efetiva de entrada do produto, bem ou 
serviço prestado. 

D) despesas das unidades administrativas da SMS 
(telefone, água, energia). 

E) salários e gratificações pagos a servidores de 
unidade administrativas do SMS. 

 
 
 
 

40. Em qual das situações abaixo relacionadas não cabe 
emissão de glosa e, sim, encaminhamento para o 
Ministério Público, sobre a aplicação dos recursos do 
SUS? 

A) Alteração de contrato. 
B) Utilização dos recursos da atenção básica para 

saneamento básico. 
C) Pagamento de servidores inativos. 
D) Despesa fixa com funcionários (salários). 
E) Despesas com lixo urbano.  

41. Não é obrigatória para uma unidade de saúde básica: 

A) sala de atendimento individualizado. 
B) sala de aplicação de medicamentos. 
C) sala de imunização. 
D) sala de demonstração e educação em saúde. 
E) sala de relatório. 

42. Fazem parte da equipe básica do programa de saúde 
da Família, EXCETO: 

A) médico. 
B) enfermeira. 
C) técnico/auxiliar de enfermagem. 
D) agente comunitário de saúde. 
E) agente de saúde bucal. 

43. No Sistema Único de Saúde, considera-se adequado: 

A) a existência de 2,93 leitos por 1000 habitantes. 
B) a ocorrência de 7 a 9 internamentos para cada 

100 habitantes. 
C) a taxa de ocupação hospitalar entre 85 a 95%. 
D) o tempo médio de permanência em hospital 

psiquiátrico de 40,0 dias. 
E) a realização de 40 a 60 consultas de cardiologia 

para cada 1000 habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44. O Consórcio Intermunicipal de Saúde se constitui em 
meio eficiente para que os Municípios se habilitem às 
condições de gestão descentralizada, especialmente a 
Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde. A esse 
respeito, assinale a alternativa incorreta. 

A) A relação entre os municípios constituintes do 
Consórcio é de igualdade, preservando-se, 
assim, a decisão e a autonomia dos governos 
locais, não admitindo subordinação hierárquica a 
um dos parceiros.  

B) Para o município de pequeno porte, representa a 
possibilidade de oferecer à sua população um 
atendimento de maior complexidade. A 
manutenção de um hospital, por mais básico que 
seja, requer equipamentos, um quadro 
permanente de profissionais e despesas de 
custeio que significam gastar, anualmente, o que 
foi investido na construção e em equipamentos.  

C) Os consórcios têm sido utilizados para o 
enfrentamento de problemas de diferentes 
naturezas, seja para gerenciar centro regional de 
especialidades, seja para viabilizar programa de 
sangue e hemoderivados; suprir necessidades de 
atendimento de urgência e emergência, 
atendimento em maternidades, saúde mental, 
entre outros; e, até mesmo, no campo do 
saneamento, para proteção de recursos hídricos 
e a solução de problemas relacionados à 
destinação de resíduos sólidos.  

D) Os Consórcios intermunicipais de saúde devem 
preservar desde o processo de organização até 
sua formalização e implantação os princípios e 
diretrizes do SUS de acesso universal e 
equânime a serviços e ações de promoção, 
proteção e recuperação da Saúde. 

E) Os Consórcios intermunicipais de saúde tornam-
se responsáveis pela Gestão do Sistema 
Municipal. 

45. Sobre a Auditoria Operativa Hospitalar presencial, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Nas unidades hospitalares com mais de 500 AIH 
mês, deve ser auditado o percentual de 20% das 
AIH e, caso seja constatada irregularidade 
superior a 40%, a auditoria deve ser expandida à 
totalidade das AIH. 

B) Durante a visita, o Auditor deverá analisar os 
prontuários dos pacientes internados e realizar 
visita a, pelo menos, 50% desses pacientes.  

C) Deve observar junto a pacientes internados, por 
amostragem, cuidados dispensados a sondas, 
cateter, drenos, aspirações e nebulizações, 
cuidados na prevenção e tratamento de escaras, 
na administração de oxigênio, na instalação 
parenteral em perfusão e condições de coletores. 

D) Deve percorrer todas as dependências do 
hospital, visitando unidades de internação e de 
apoio, serviços complementares de diagnose e 
terapia, ouvir profissionais e pacientes. 

E) Deve averiguar, nas unidades de internação, a 
higiene e conservação das mesmas, cuidados 
com o paciente, quantidade e conservação do 
material e equipamento, método de desinfecção e 
limpeza de material. Verificar a área física, 
mobiliário, utensílios e equipamentos dos postos 
de enfermagem, copas, salas de curativos e 
sanitários. 

46. A respeito do financiamento do SUS, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) A fiscalização do Fundo municipal é exercida pelo 
Conselho Municipal de Saúde. 

B) Os recursos municipais, estaduais e federais 
alocados no município devem ser administrados 
pelos fundos municipais de saúde. 

C) As transferências automáticas de recursos 
(fundo-a-fundo) são repasses regulares feitos 
pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos 
Estaduais e Municipais de Saúde, 
independentemente de convênios. 

D) A Emenda Constitucional nº 29/2000 estabelece 
que os Municípios devem investir a partir de 2004 
o mínimo de 10% do orçamento próprio. 

E) O gasto municipal com a saúde é obrigatório e 
deve ser pactuado entre o Conselho Municipal de 
Saúde e os demais gestores. 

47. Quando se compara o SUS com os planos de saúde 
privados, qual a alternativa incorreta? 

A) O SUS é universal, enquanto aos planos de 
saúde só tem direito quem pode pagar. 

B) No SUS não existem carências ou doenças pré-
existentes, ao contrário dos planos de saúde. 

C) O SUS tem uma abrangência de procedimentos 
menor que os planos de saúde, principalmente 
em procedimentos de alta complexidade.  

D) O SUS realiza prevenção das doenças e 
campanhas educativas, enquanto que nos planos 
de saúde não existe comprometimento com a 
promoção da saúde. 

E) Os planos de saúde podem oferecer atendimento 
ambulatorial, hospital ou associação de ambos, 
enquanto no SUS o atendimento é 
universalizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48. Não faz parte do calendário de vacinação do adulto de 
20 a 59 anos: 

A) Tríplice vital (sarampo, caxumba e rubéola). 
B) Hepatite B (em grupos especiais - Gestantes, 

após o primeiro trimestre de gestação; 
trabalhadores da saúde; bombeiros, policiais 
militares, civis e rodoviários; caminhoneiros, 
carcereiros de delegacia e de penitenciarias; 
coletores de lixo hospitalar e domiciliar; agentes 
funerários, comunicantes sexuais de pessoas 
portadoras de VHB; doadores de sangue; 
homens e mulheres que mantêm relações 
sexuais com pessoas do mesmo sexo (HSH e 
MSM); lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais, (LGBT); pessoas reclusas (presídios, 
hospitais psiquiátricos, instituições de menores, 
forças armadas, dentre outras); manicures, 
pedicures e podólogos; populações de 
assentamentos e acampamentos; potenciais 
receptores de múltiplas transfusões de sangue ou 
politransfundido; profissionais do sexo/prostitutas; 
usuários de drogas injetáveis, inaláveis e 
pipadas; portadores de DST). 

C) Supla tipo adulto (dT – difteria, tétano). 
D) Influenza sazonal. 
E) Febre amarela (Indicada aos residentes ou 

viajantes para as seguintes áreas com 
recomendação da vacina: estados do Acre, 
Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, 
Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais e 
alguns municípios dos estados do Piauí, Bahia, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul). 

49. Acerca da definição de “Controle” pelo SNA (Sistema 
Nacional de Auditoria), assinale a alternativa correta. 

A) É o exame sistemático e independente dos fatos 
obtidos através da observação, medição, ensaio 
ou outras técnicas apropriadas, de uma atividade, 
elemento ou sistema, para verificar a adequação 
aos requisitos preconizados pelas leis e normas 
vigentes e determinar se as ações de saúde e 
seus resultados estão de acordo com as 
disposições planejadas. 

B) É o monitoramento de processos (normas e 
eventos), com objetivo de verificar a 
conformidade dos padrões estabelecidos e de 
detectar situações de alarme que requeiram uma 
ação avaliativa detalhada e profunda. 

C) É a análise de estrutura, processos e resultados 
das ações, serviços e sistemas de saúde, com o 
objetivo de verificar sua adequação aos critérios 
e parâmetros de eficácia, eficiência e efetividade 
estabelecidos para o Sistema de Saúde. 

D) Consiste em submeter à atenta vigilância, a 
execução de atos e disposições contidas em 
legislação, através do exercício do ofício de 
fiscal. 

E) Trata da ação de orientação ou inspeção em 
plano superior. 

 
 
 

50. Para avaliação da função cognitiva do paciente idoso,  
está indicado utilizar: 

A) Escala de Pfeffer. 
B) Snellen simplificado. 
C) Indice de Katz. 
D) Teste de Romberg. 
E) Mini-mental. 

 
 




