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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Nesse texto, o autor principalmente: 

A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”. 
B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários  “à boca pequena”. 
C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis. 
D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido. 
E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru. 

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em: 

A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe 
dar uma carona. 

B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu. 
C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.   
D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de 

prostitutas. 
E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma 

bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar. 
 
 
 
 
 
 
 

Galega da Cadisa 
 

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a 
todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco 
movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade. 

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru 
Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças 
passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite. 

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, 
surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as 
portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um 
homem, ela pedia carona. 

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre 
conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no 
caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, 
entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato. 

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia 
seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro 
morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos. 

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram 
comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas 
rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou noticiar os causos no programa policial de uma emissora de rádio 
de grande audiência, a estória pipocou na cidade. 

Foram dois anos de muitos causos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, 
quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. 
Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio 
para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis. 

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, 
ninguém nunca teve resposta. 

                      (www.pe-az.com) 

http://www.pe-az.com/
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03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das 
afirmações a seguir. 

1) Quando o autor diz que “até crianças passavam 
por ali sem nenhum problema”, ele acentua a 
ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade 
daqueles que, em princípio, menos teriam chance 
de se defender. 

2) Pelas informações dadas no texto, é possível 
inferir que a Cadisa funcionou no mesmo 
endereço até o fim dos anos setenta. 

3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher 
surgir de repente do interior do prédio da Cadisa 
e a informação de que todas as portas do prédio 
continuavam fechadas. Isso justifica o emprego 
do advérbio “supostamente”. 

 

Está(ão) correta(s): 

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

  

04. Não existe relação de concordância entre os verbos 
em destaque e as expressões sublinhadas apenas na 
letra: 

A) “No final da década de 1960, SURGIU em 
Caruaru uma bela e loura mulher...” 

B)  “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o 
prédio de uma revendedora de automóveis 
denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em 
frente ao qual tudo acontecia.” 

C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria 
deles motoristas de táxis) ACABAVAM não 
resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em 
casa.” 

D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas 
aparições e a intrigante constatação.” 

E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas 
enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de 
automóveis.” 

 
 

 
 

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar 
corretamente a vírgula em “No final da década de 
1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” 
não foi levado em conta no seguinte segmento de 
texto: 

A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio 
de uma revendedora de automóveis denominada 
Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...” 

B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum 
problema...” 

C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...” 
D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não 

tiveram grande repercussão...” 
E) “Foram dois anos de muitos causos envolvendo a 

Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.” 
 

 
Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11: 
 
TEXTO 2  

 

 

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. 
Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil 
habitantes. Desempenhava um papel importante na região 
agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica. Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia 
investimentos suficientes do governo para alavancar o 
desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento 
socioambiental. 

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a 
Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam 
difícieis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive 
acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. 
Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele 
povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja 
nos hábitos. 

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, 
chegando até meados da 2ª metade do século XX. 
Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os 
primeiros coroneis expulsaram os índios cariris, não sem 
antes haver muito derramamento de sangue. 

 
(http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de 

antigamente...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru
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06. O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de 
articular de diferentes formas as ideias veiculadas em 
um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. 
A única letra em que não se exemplifica corretamente 
essa afirmação é: 

A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro 
ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não 
chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava 
um papel importante na região agreste do Estado 
de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica.”  
 Caruaru, há menos de cem anos, devido à 

sua posição geográfica, desempenhava 

um papel importante na região agreste do 

Estado de Pernambuco, mesmo sendo 

uma cidade pequena, que tinha outro ritmo 

e ainda não chegara aos cem mil 

habitantes. 

B) “Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não 
recebia investimentos suficientes do governo 
para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental.” 
 Não recebia investimentos suficientes do 

governo para alavancar os 

desenvolvimentos econômico e 

socioambienteal, embora movimentasse a 

economia local em suas feiras e no 

beneficiamento de algodão. 

C) “Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais.” 

 Nas poucas obras a que tive acesso, 

apesar da dificuldade em localizá-las, 

percebe-se uma riqueza nas observações 

dos costumes locais. 

D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a 
imagem daquele povo está ali fielmente 
representada, seja no linguajar, seja nos hábitos. 
 Seja no linguajar, seja nos hábitos, a 

imagem daquele povo está ali fielmente 

representada, ainda que muitas sejam 

obras de ficção. 

E) Percebe-se como o coronelismo era forte na 
cidade, chegando até meados da 2ª metade do 
século XX. 
 Mesmo que o coronelismo tenha sido forte 

na cidade, percebe-se que ele chegou até 

meados da 2ª metade do século XX. 

 

07. governo para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um 
equívoco no emprego da expressão sublinhada, que 
está sendo empregada no lugar do advérbio 
“tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em: 

A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo 
que não conseguia alavancar seu 
desenvolvimento econômico. 

B) A cidade era tão pouco movimentada quanto 
qualquer outra do seu porte. 

C) O coronelismo local não se empenhava pelo 
desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo 
estadual. 

D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à 
imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu 
com José Condé e Nelson Barbalho. 

E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento 
econômico por conta da falta de apoio do 
governo estadual. 

08. Analise as observações feitas em relação ao período: 
“Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais”. 

1) A conjunção “que” depois da forma verbal 
“percebe-se”, cria a expectativa de um 
complemento em forma de oração, o que não 
acontece. 

2) O autor infringe uma regra da gramática 
normativa quando não coloca uma preposição 
antes do pronome relativo “que” para atender à 
regência da palavra acesso. 

3) A informação adverbial deveria ficar entre 
vírgulas por estar deslocada na oração. 

4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural. 

 
As observações pertinentes são:  

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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09. Fazendo as correções necessárias ao período citado 
na questão 08, encontramos: 

A) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

B) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas a que tive 
acesso, uma riqueza nas observações dos 
costumes locais. 

D) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma 
riqueza nas observasões dos costumes locais. 

E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se, nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais. 

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra 
“coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que 
decide a acentuação de: 

A) idéias 
B) heróico 
C) herói 
D) têxteis 
E) difícil 

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que 
ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, 
mas é obrigatória em: 

A) devido à seu posicionamento 
B) devido às suas posições políticas  
C) devido à questões variadas 
D) devido à minha luta 
E) devido à ela 

 

 
 
 
 

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14: 

 
TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas 
registra formas de uma variante popular oral. Fazendo 
a correspondência entre essas formas e suas 
variantes dicionarizadas, encontramos apenas um 
erro: 

A) Sá – sinhá  
B) Cumpade – compadre 
C) Causo – causa 
D) Forgansa – folgansa 
E) Vêi – veio  

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o 
mesmo que ocorre em: 

A) cumpade 
B) sordado 
C) vêi 
D) doi 
E) quato 

 

 
 
 

Forró em Caruaru 
 

No forró de Sá Joaninha em Caruaru 
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de 
Tacaratu 
Matemo doi sordado, quato cabo e um 
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  

                           (Zé Dantas) 



 
Prefeitura Municipal de Caruaru – Secretaria de Saúde 
Concurso Público 2012 

Cargo: Médico Auditor / Nível Superior 

 
 

Página 5/10  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações: 

1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar fartava e arta. 
2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar dancemo. 
3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa. 

 

Está(ão) correta(s): 

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

 
 
TEXTO 4  
 

 

 
 

(amarildo.com.br) 

15. Na charge do Texto 4, 

1) imagem e texto se complementam na criação do sentido. 
2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto. 
3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.  

 

Está(ão) correta(s): 

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

 

“MORREM” CHICO ANYSIO 
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Conhecimentos Específicos 

16. A auditoria no Sistema Único de Saúde, organizada 
através do Sistema Nacional de Auditoria, instituído 
pelo artigo 6º, da Lei 8.689, de 27 de julho de 1993 e 
regulamentado pelo Decreto nº 1.651, de 28 de 
setembro de 1995, estabelece como atividades todos 
os abaixo, EXCETO: 

A) verificar a regularidade dos procedimentos 
praticados por Pessoas Físicas e Jurídicas, 
mediante exame analítico e pericial; 

B) controle da execução dos serviços, verificando 
sua conformidade com os padrões estabelecidos; 

C) avaliar as estruturas, processos e resultados 
alcançados, aferindo a adequação aos critérios e 
parâmetros estabelecidos; 

D) medir os impactos das ações de saúde, não 
importando os recursos aplicados, visto que 
saúde é dever do Estado e direito de todos; 

E) manter a devida integração com demais órgãos 
das estruturas gestoras do SUS. 

17. Entende-se por Saúde Suplementar: 

A) a terceirização dos Serviços de Saúde. 
B) assistência à saúde exercida por Entidades 

privadas. 
C) Instituições Privadas participantes ao SUS por 

contratos e/ou convênios. 
D) o segmento privado com fins lucrativos 

excetuando-se as instituições filantrópicas. 
E) Assistência à Saúde exercida por entidades 

públicas em caráter suplementar. 

18. Dentro da Política Nacional de Atenção Básica o 
Programa de Requalificação de Unidades Básicas de 
Saúde prevê: 

A) a instituição do componente reforma para 
incentivo da requalificação das Unidades Básicas 
de Saúde. 

B) a criação de incentivos na área educacional para 
as Unidades Básicas de Saúde já implantadas no 
território nacional. 

C) o repasse dos recursos financeiros realizado pelo 
Fundo Nacional de Saúde ao respectivo Fundo 
Estadual de Saúde de forma parcelada. 

D) a não restituição ao Fundo Nacional de Saúde de 
valores decorrentes das fiscalizações do Sistema 
Nacional de Auditoria por ser repasse Fundo a 
Fundo. 

E) a adoção de critérios de priorização para 
definição do montante de recurso o Produto 
Interno Bruto per capita da respectiva Unidade 
Federada e não o percentual de população de 
extrema pobreza. 

 
 
 
 

19. Consiste(m) em campo de atuação para o profissional 
da área de auditoria: 

1) análise de documentos para a verificação de 
códigos solicitados, autorizados ou não, 
corrigindo distorções na liberação de 
procedimentos. 

2) atuar com caráter exclusivamente punitivo, diante 
das inconformidades encontradas objetivando a 
correção das mesmas. 

3) compor equipes de trabalho multiprofissional, 
apenas quando envolver questões da área 
hospitalar, diante do caráter multissetorial das 
unidades. 

4) atuar utilizando-se de técnicas de observação, 
medição ou avaliação, entre outras apropriadas 
na verificação da adequação aos requisitos 
preconizados e dos resultados das ações de 
saúde. 

 

Está(ão) correta(s), apenas: 

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

20. Dentro do Sistema Nacional de Auditoria, por 
intermédio das instâncias que o integram, compete ao 
Componente Municipal de Auditoria: 

1) auditar as ações, métodos e instrumentos 
desenvolvidos pelos órgãos municipais de 
controle, avaliação e auditoria. 

2) verificação das ações e serviços desenvolvidos 
por consórcio intermunicipal ao qual o município 
esteja associado. 

3) auditar a aplicação dos recursos estaduais 
repassados aos municípios em conformidade 
com a legislação específica de cada unidade 
federada. 

4) auditar os serviços de saúde sob gestão estadual 
em seu território. 

 

Está(ão) correta(s), apenas 

A) 3 e 4. 
B) 1 e 3. 
C) 2 . 
D) 4. 
E) 1. 
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21. Em relação às auditorias e os Programas /Políticas de 
Saúde no Sistema Único de Saúde, é incorreto afirmar 
que: 

A) os profissionais de Saúde da Família raramente 
se deparam com problemas de saúde mental, 
visto que já existe implantado em todo o território 
nacional o Programa de Saúde Mental e o fluxo 
de encaminhamento da rede. 

B) no Brasil doenças como o Diabetes Mellitus e a 
Hipertensão Arterial Sistêmica são indicadores do 
pacto pela vida. 

C) as informações dos sistemas do SUS são de 
extrema importância para a vigilância em saúde e 
para os profissionais da rede básica e gestores. 

D) o sistema de informação de hipertensos e 
diabéticos (SIS-HIPERDIA) permite cadastrar e 
acompanhar os portadores de hipertenção arterial 
e diabetes vinculados às Unidades Básicas Do 
SUS. 

E) os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
organizam as ações de saúde mental no 
município articulando-se com a Atenção Básica. 

22. Em relação ao Plano Diretor de Regionalização (PDR), 
está correto o se afirma em: 

A) instrumento que ordena o processo de 
regionalização da atenção à saúde e, portanto 
não necessita ser elaborado utilizando-se de 
planejamento integrado, o que lhe confere 
vantagem. 

B) que intenciona a identificação de prioridades de 
intervenção e conformação de ações, otimizando 
os recursos disponíveis. 

C) visto ser um Plano Diretor, não contempla as 
desigualdades sociais e territoriais. 

D) objetiva diminuir o acesso da população aos 
serviços de níveis de atenção mais complexos. 

E) quando bem elaborado contempla toda a rede de 
Serviços já existente num território, utilizando-a 
plenamente e evitando desperdícios. 

23. Quando se tratar de apuração de denúncia, é correto 
considerar como um dos procedimentos próprios da 
atuação do auditor: 

A) entrevistar o denunciante, o denunciado e as 
testemunhas, não se fazendo necessária a 
assinatura em depoimentos. 

B) raramente se faz necessária a visita domiciliar. 
C) a emissão obrigatória do comunicado de auditoria 

objetivando a apresentação da equipe e a 
solicitação de documentos necessários. 

D) por se tratar de denúncia não há realização de 
relatório preliminar, nem desdobramentos da 
mesma.  

E) focar na aplicação dos recursos, a depender do 
objetivo da auditoria, verificando se houve quebra 
do princípio da gratuidade. 

 
 

24. Entende-se como auditoria analítica ou pré-auditoria: 

1) conjunto de processo de trabalho que consiste na 
elaboração da programação das auditorias. 

2) conjunto de procedimentos especializados que 
consistem na verificação in loco do atendimento 
aos requisitos legais; 

3) conjunto de procedimentos especializados que 
consistem na análise de relatórios, processos e 
documentos. 

4) conjunto de procedimentos especializados que 
consistem na análise de relatórios, processos e 
documentos sem necessariamente gerar uma 
ação operativa. 

 

Estão corretas, apenas: 

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

25. Os componentes: serviços hospitalares, no SUS, serão 
remunerados: 

A) em percentual decrescente de valores, na ordem 
que forem lançados no campo procedimentos 
especiais até o 5º procedimento. 

B) em percentual crescente de valores, na ordem 
que forem lançados no campo procedimentos 
especiais até o 5º procedimento; 

C) os componentes de serviços auxiliares de 
diagnósticos e terapia recebem remuneração de 
90% de valores em todos os procedimentos 
médicos lançados no campo procedimentos 
especiais, pelo desconto do valor hospitalar. 

D) deverá ser emitida nova autorização de 
internamento hospitalar, quando realizado mais 
de três procedimentos no campo procedimentos 
especiais. 

E) no caso do paciente ser submetido a mais de um 
procedimento dentro de uma mesma 
especialidade, sem exceção, será solicitado 
somente o procedimento de maior valor. 

26. Consideram-se como procedimentos das Auditorias 
Operativas nas Ações e Serviços de Saúde, todos os 
abaixo, EXCETO: 

A) análise do Cadastro Nacional de Estabelecimento 
de Saúde da unidade. 

B) análise da estrutura e organização da unidade 
prestadora de serviço. 

C) análise dos documentos relativos aos protocolos, 
fluxos, normas e rotinas de atendimento. 

D) avaliação do grau de satisfação dos usuários. 
E) verificação da existência de central de marcação 

e meios de regulação do acesso. 
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27. Na realização de auditoria em aplicação de recursos, é 
correto afirmar que: 

A) a comprovação da aplicação dos recursos 
transferidos Fundo a Fundo aos estados e 
municípios, conforme Lei nº 8.689/93, Decreto nº 
1.651/95 e Lei nº 141/11, far-se-á por meio de 
Relatório de Gestão, aprovado pelo respectivo 
Conselho de Saúde e enviado ao Tribunal de 
Contas da União. 

B) os recursos financeiros transferidos mediante 
convênios podem ser aplicados no objeto 
previsto, a depender da demanda local, e devem 
ter como prestação de contas um conjunto de 
documentos comprobatórios das despesas 
efetuadas. 

C) a avaliação orçamentário-financeira deve verificar 
os recursos repassados e utilizados, os 
processos licitatórios e as compras efetuadas. 

D) os registros de balancetes, registros contábeis e 
dados relativos aos controles internos do 
almoxarifado devem ser verificados 
exclusivamente na prestação de contas aos 
órgãos do controle externo. 

E) a auditoria na aplicação de recursos deverá ser 
utilizada nas auditorias de gestão não sendo, 
portanto utilizada sobre serviços ou sobre ações 
de saúde. 

28. Considerando o funcionamento das unidades 
hospitalares, é incorreto afirmar que: 

A) entende-se por barreira técnica um conjunto de 
medidas comportamentais dos profissionais de 
saúde visando à prevenção de contaminação 
cruzada entre ambiente sujo e limpo, na ausência 
de barreira física. 

B) centro de material e esterilização é uma unidade 
funcional destinada ao processamento de produto 
para a saúde dos serviços de saúde. 

C) desinfecção é um processo físico ou químico que 
destrói micro-organismos de objetos inanimados 
e superfícies. 

D) responsável técnico é profissional de nível 
superior legalmente habilitado que assume 
perante a vigilância sanitária a responsabilidade 
técnica pelo serviço de saúde. 

E) qualquer serviço de saúde que realiza cirurgias, 
excluindo partos, deve constituir um Comitê de 
Processamento de Produtos para a Saúde, cuja 
composição é descrita na Lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Como em toda auditoria, deve-se fazer um 
comunicado de auditoria solicitando os documentos 
necessários para análise. No caso das auditorias para 
a verificação da aplicação de recursos, é possível 
dispensar: 

A) lei que instituiu o Fundo de Saúde e o Plano de 
Saúde. 

B) balancete analítico de receita e despesa. 
C) boletins de produção dos procedimentos. 
D) livro de atas do Conselho de Saúde. 
E) contratos /convênios e similares. 

30. Dentre várias técnicas de auditoria, podemos citar a 
circularização, que consiste em: 

A) na elaboração de perguntas e obtenção de 
respostas formuladas. 

B) na obtenção de declaração formal de pessoas 
físicas e /ou jurídicas não ligadas à instituição 
auditada. 

C) na constatação da existência física do bem ou do 
procedimento médico. 

D) no cálculo da amostra significativa em função do 
número da população auditada. 

E) coleta de dados com usuários dos serviços, logo 
após o atendimento. 

31. Em relação ao Financiamento no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, é incorreto afirmar que: 

A) os Blocos de Investimentos na Rede de Serviços 
de Saúde são de uso exclusivo para realização 
de despesas de capital, mediante apresentação 
de projeto encaminhado ao Ministério da Saúde. 

B) o Piso de Atenção Básica Variável destina-se ao 
custeio do conjunto das ações estratégicas 
realizadas no âmbito da Atenção Básica em 
Saúde. 

C) o Bloco da Vigilância em Saúde representam o 
agrupamento das ações da vigilância 
epidemiológica. 

D) o Bloco  da Assistência Farmacêutica objetiva o 
financiamento de recursos para aquisição de 
medicamentos e insumos necessários à 
estruturação de serviços e a organização das 
ações de assistência farmacológica. 

E) o Bloco da Gestão do SUS refere-se ao custeio 
das ações específicas relacionadas à 
organização dos serviços de saúde e a ampliação 
do acesso a esses serviços. 
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32. Ao se constituir um Processo de Auditoria, entende-se 
por papéis de trabalho: 

1) comunicado de auditoria, carta de apresentação 
e documentos analisados previamente. 

2) registros permanentes do trabalho efetuado pelo 
auditor, dos fatos e informações obtidas. 

3) cópias de autorizações, de notas fiscais e demais 
fontes de evidências. 

 

Está(ão) correta(s):  

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

33. Dentre as características inerentes ao auditor público, 
está incluída: 

A) integralidade. 
B) acessibilidade. 
C) publicização. 
D) ética profissional. 
E) equidade. 

34. Em relação ao Código de Ética Médica e Resolução do 
Conselho Federal de Medicina, o médico auditor no 
exercício de suas atividades poderá: 

A) assinar laudos periciais, auditoriais ou verificação 
médico-legal mesmo quando não tenha realizado 
pessoalmente o exame. 

B) receber remuneração percentual ou gratificação 
por valores vinculados à glosa. 

C) intervir nos atos profissionais de outro médico desde 
que reserve suas observações para o relatório. 

D) autorizar, vetar e modificar procedimentos 
propedêuticos ou terapêuticos instituídos. 

E) solicitar cópia de prontuários, desde que tais 
documentos componham processos de auditoria 
como provas de irregularidades. 

35. Nas auditorias, que envolvem análise de 
procedimentos hospitalares, de acordo com o Manual 
do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, que 
contem regras para emissão de autorização de 
internamento hospitalar, é possível considerar a 
cirurgia múltipla como procedimento realizado: 

1) por equipes distintas utilizando-se, no entanto o 
mesmo ato anestésico. 

2) pela mesma equipe utilizando-se, no entanto o 
mesmo ato anestésico. 

3) com incisões e regiões anatômicas diferentes 
para solucionar patologias distintas. 

 

Está(ão) correta(s):  

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

36. Em relação ao Termo de Ajuste Sanitário (TAS), é 
correto afirmar que: 

A) é considerado um retrocesso para as ações de 
auditoria, visto representar mais um ato punitivo 
dentre tantos já existentes. 

B) é iniciativa que permite corrigir as ilegalidades 
constatadas pelas auditorias. 

C) não se aplica em casos de recursos repassados 
mediante a celebração de convênios quando 
houver infração à Lei. 

D) é assinado somente quando houver má 
administração do dinheiro público. 

E) não permite corrigir impropriedades, detectadas 
pelas equipes de auditorias, que sejam 
encaminhadas ao Ministério Público. 

37. Sobre o Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde, é correto afirmar que: 

A) se trata de um acordo de colaboração firmado 
entre os entes prestadores dos serviços de saúde 
e o gestor responsável. 

B) é importante instrumento que tem a finalidade de 
organizar e integralizar as ações e serviços de 
saúde na rede hospitalar pública e 
contratada/conveniada. 

C) estabelece definição de responsabilidades 
jurídicas, não contemplando indicadores e metas 
de saúde de natureza assistenciais. 

D) não contempla critérios de avaliação de 
desempenho. 

E) é instrumento que prevê os recursos financeiros a 
ser disponibilizados e formas de controle e 
fiscalização de sua execução. 

38. Sobre os Complexos Reguladores no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, é incorreto afirmar que: 

A) o financiamento para implantação e 
implementação de Complexos Reguladores 
refere-se à aquisição de equipamentos para 
informatização. 

B) o financiamento prevê aquisição de material 
permanente, ampliação e adequação de área 
física. 

C) não se encontra prevista a capacitação de 
recursos humanos, sendo esta ação estritamente 
relacionada à operacionalização do Complexo 
Regulador. 

D) é composto em sua estrutura pelas Centrais de 
Regulação e palas Unidades de Saúde 
integrantes do sistema. 

E) não é prevista a aquisição ou desenvolvimento de 
softwares de regulação e de servidores de dados 
com financiamento do Ministério da Saúde. 
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39. Em relação às auditorias e os Programas/Políticas de 
Saúde no Sistema Único de Saúde, analise as 
afirmativas abaixo. 

1) Entre outras, supervisionar e avaliar as atividades 
do PAISM-Programa de Assistência Integral à 
Saúde da Mulher, são funções exercidas pelas 
equipes de auditorias do SUS. 

2) O ressarcimento ao SUS pela Rede Privada será 
previsto quando se tratar de atendimento na 
Rede Pública, com realização de procedimentos 
previstos em contrato, por usuário com plano de 
saúde. 

3) Os Componentes do Sistema Nacional de 
Auditoria devem supervisionar a distribuição de 
medicamentos básicos e equipamentos de apoio 
relacionados aos diversos Programas do SUS. 

4) Cabe às equipes de auditoria a garantia de que 
as ações de saúde que assegurem a prevenção, 
detecção e tratamento das doenças ligadas ao 
idoso, sejam realizadas exclusivamente pelos 
serviços próprios a Rede Pública. 

 
Está(ão) correta(s): 

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

40. Em relação ao Programa de Saúde da Mulher, é 
incorreto afirmar que:  

A) a assistência integral à saúde da mulher não 
inclui trabalho informativo e educativo. 

B) a realização de exame citopatológico do colo 
uterino deve ser feito em todas as mulheres que 
já tenham iniciado sua vida sexual, independente 
da idade. 

C) de acordo com as normatizações o exame 
mamográfico deve ser realizado por todas as 
mulheres a partir dos 40 anos de idade. 

D) o Programa Nacional de Qualidade em 
Mamografia prevê que os serviços de 
diagnóstico, que realizem o serviço, enviem 
semestralmente, ao órgão de Vigilância Sanitária 
o relatório de programa de qualidade. 

E) os hospitais cujas taxas de cesarianas estão 
acima das estabelecidas pelos gestores deverão 
apresentar medidas para redução das mesmas, 
atingindo as metas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




