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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso. 

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Reportagem Fantástico - Edição do dia 29/01/2012 - Atualizado em 02/02/2012 
Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos 

 
Em 2009 a Anvisa proibiu a venda de formol puro no país todo. Mesmo assim, ele continuou 

sendo usado agora com outros nomes: escova inteligente, marroquina, egípcia e de chocolate. 
As autoridades de saúde já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso.  
Estamos falando do formol, substância química, de cheiro forte, e cuja venda é controlada. Então, 

por que as mulheres continuam usando o formol? E por que salões de beleza insistem em aplicar o 
produto, em doses excessivas, para alisar o cabelo?... 
 

 
Reportagem é um tipo de gênero textual, que busca recuperar informações apresentadas no dia-a-dia e 
aprofundá-las, além de informar um fato, observa suas raízes e o desenrolar dele. (Faria e Zanchetta, 2002). 
 
01 - No título da reportagem “Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos”,  temos a 
presença de que tipo de oração: 
a) oração final. 
b) oração causal. 
c) oração preposicional. 
d) oração dissertativa. 
 
02 - As palavras “ilegalmente e extremamente” pertencem a que classe de palavras: 
a) adjetivo e advérbio. 
b) apostos e adjetivo. 
c) advérbios. 
d) adjuntos. 
 
03 - Na informação: “As autoridades já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso”, qual a 
significação dos dois pontos na frase: 
a) introduzir uma fala. 
b) indicar uma enumeração. 
c) fazer uma citação. 
d) separar um período. 
 
04 - Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, assinale a alternativa incorreta sobre os porquês 
da língua portuguesa: 
a) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o por que separado e sem acento. 
b) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 
c) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma pergunta. 
d) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como adjetivo. 
 
05 - Segundo a nova ortografia pode-se afirmar sobre a crase: 
a) Obrigatória com a utilização de topônimos. 
b) O acento é facultativo quando o uso do artigo fica facultado antes dos pronomes possessivos. 
c) Proibida antes da palavra masculina e substantivo tomado em sentido genérico ou indeterminado. 
d) Todas as alternativas. 
 
“Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para 
escrever, e nasci para criar meus filhos. O ‘amar os outros’ é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, 
com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o 
tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação 
individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca [...].” Clarice 
Lispector (http://claricelispectorclarice.blogspot.com.br/) 
 
06 - A coerência e a coesão são conceitos importantes para compreensão do texto. Assinale a frase que não está 
correta: 
a) Há coisas para as quais eu nasci e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
b) Há três coisas para as quais nasço e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
c) Três coisas justificam minha existência: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
d) Há três coisas para as quais justificam meu nascimento e para mim fazer: amar os outros, escrever e criar meus 
filhos. 
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07 - A nova ortografia trata da acentuação com delicadeza, sobre os ditongos abertos assinale a alternativa 
correta: 
a) ideia, estreia, herói. 
b) trofeu, joia, asteroide. 
c) papeis, plateia, paranoia. 
d) assembleia, heroi, boia. 
 
08 - Em relação ao verbo sabemos que ele pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição, 
assinale a frase abaixo em que a utilização da preposição está incorreta: 
a) A mãe agrada o filho. 
b) A mãe agrada ao filho. 
c) O filho agrada a mãe. 
d) O filho agrada lhe mãe. 
 
09 - Quanto a utilização da preposição, assinale a frase correta: 
a) Respondi meu patrão. 
b) Respondi ao meu pai. 
c) Respondemos às perguntas. 
d) Respondeu-lhe à altura. 
 
10 - Em relação ao uso do hífen assinale a alternativa correta segundo a reforma ortográfica: 
a) subediretor, hiperinflação, antiherói. 
b) pansexual, pan-americano, mini-hotel. 
c) superomem, vice-rei, subediretor. 
d) subsecretário, minirreforma, autoretrato. 

  
11 - Milton possui um caminhão basculante cuja caçamba, em formato de paralelepípedo reto retângulo, tem 
dimensões de 1,6 m, 3 m e 90 cm. Para transportar um total de 25 m3 de terra com esse caminhão Milton terá 
que fazer, no mínimo: 
a) 4 viagens. 
b) 5 viagens. 
c) 6 viagens. 
d) 7 viagens. 
 
12 - Aristeu perdeu uma aposta e teve que pagar uma rodada de pastéis e refrigerantes na lanchonete do Jander. 
Ao todo, foram consumidos 17 pastéis e 5 refrigerantes. Sabe-se que cada pastel custa 2/5 do valor de um 
refrigerante e o valor da conta ficou em R$ 53,10. Após pagar essa conta, Aristeu pediu mais 3 pastéis e 1 
refrigerante, pagando por esse novo pedido o valor de: 
a) R$ 9,90. 
b) R$ 11,20. 
c) R$ 12,40. 
d) R$ 13,10. 
 
13 - O quadrado de um número natural, adicionado de seu dobro mais 5 unidades é igual a 8. Esse número é: 
a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 
 
14 - Em um grupo de 24 amigos, sabe-se que o número de pessoas que possuem celular é o dobro do número de 
pessoas que possuem notebook e o número de pessoas que possuem notebook e celular é igual a 3. Então, o 
número de pessoas que possuem notebook é igual a: 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
 
15 - Numa metalúrgica, 7 máquinas, trabalhando 12 horas por dia produzem 6300 peças. Se fossem 8 máquinas, 
trabalhando 10 horas por dia, seriam produzidas: 
a) 5500 peças. 
b) 5800 peças. 
c) 6000 peças. 
d) 6150 peças. 
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16 - Na edição de um texto através do software Microsoft Word 2003 (em Português do Brasil), pode-se 
selecionar todo um texto através da seguinte combinação de teclas:  
a) Ctrl + A. 
b) Ctrl + T. 
c) Ctrl + C. 
d) Ctrl + V. 
 
17 - Ao se realizar o download de um arquivo de texto via internet e salvá-lo na área de trabalho do Windows, 
este ficará alocado na seguinte memória do computador:  
a) Memória Principal (RAM). 
b) Memória Secundária (HD). 
c) Memória ROM (BIOS). 
d) Memória Regional (MR). 
 
18 - A figura abaixo representa uma porta e também um conector, relacionados com a seguinte tecnologia: 
a) PCA. 
b) PS/2. 
c) Serial. 
d) USB. 
 
 
 
 
19 - Para realizar a edição e visualização de um arquivo com extensão .xls, deve-se utilizar o seguinte aplicativo:  
a) Microsoft Access. 
b) Microsoft Excel. 
c) Microsoft Word. 
d) Microsoft Paint. 
 
20 - Fazendo uso do navegador Internet Explorer ou Mozilla Firefox, o atalho via teclado que tem como função 
atualizar a página que está sendo visualizada é:  
a) Shift + R. 
b) F5. 
c) Alt + A. 
d) F13. 
 

21 - Aproximadamente, qual é a densidade demográfica do município de Fazenda Rio Grande? 
a) 700 habitantes por km². 
b) 770 habitantes por km². 
c) 800 habitantes por km². 
d) 880 habitantes por km². 
 
22 - Em que ano foi criada no município de Fazenda Rio Grande a Paróquia de São Gabriel da Virgem 
Dolorosa? 
a) 1.968. 
b) 1.978. 
c) 1.988. 
d) 1.998. 
 
23 - Em que data foi instalado o Município de Fazenda Rio Grande? 
a) 16/11/1.981. 
b) 01/07/1.983. 
c) 26/01/1.990. 
d) 01/01/1.993. 
 
24 - Francisco Claudino Ferreira entrou para a história do município de Fazenda Rio Grande como: 
a) Primeiro médico a clinicar na região. 
b) Primeiro prefeito eleito pelo voto direto. 
c) Primeiro proprietário de terras da localidade.  
d) Primeiro religioso a oficiar uma missa na cidade. 
 
25 - O aldeamento original formado pelos índios na região onde hoje se localiza o município de Fazenda Rio 
Grande era denominado: 
a) Capocu.   c) Pocacu. 
b) Cupoca.   d) Pocuca. 
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26 - Quando de sua criação, qual era a principal atividade da Fazenda Rio Grande? 
a) Agricultura de subsistência. 
b) Criação de cavalos. 
c) Horticultura. 
d) Plantação de gêneros de primeira necessidade. 
 
27 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do município de Fazenda Rio Grande? 
a) Exatos três anos. 
b) Mais de três anos. 
c) Nenhum dia, nosso município foi criado e instalado na mesma data. 
d) Quase três anos. 
 
28 - O atual Ministro do Esporte do Brasil é: 
a) Orlando Silva. 
b) Paulo Bernardo. 
c) Aldo Rebelo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Segundo os historiadores do Município de Fazendo Rio Grande, qual o significado do termo “iguaçu” em 
tupi-guarani? 
a) Água doce ou rio de água doce. 
b) Água grande ou rio grande. 
c) Água sagrada ou rio sagrado. 
d) Água tortuosa ou rio bravo. 
 
30 - O Estado do Paraná possui quantos anos de emancipação? 
a) 500. 
b) 502. 
c) 503. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

31 - Referente ao código de ética. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Definido através da Resolução do Conselho Federal de Medicina (RESOLUÇÃO CFM Nº 1931, DE 17 DE 
SETEMBRO DE 2009). 
b) Contém as normas éticas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício da profissão, independentemente da 
função ou cargo que ocupem. 
c) As organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas às normas deste código, excluindo-se as instituições 
mistas prestadoras de serviços médicos conjunta a outras áreas profissionais. 
d) Para o exercício da Medicina impõe-se a inscrição no Conselho Regional do respectivo Estado, Território ou Distrito 
Federal. 
 
32 - Referente ao código de ética. Assinale a alternativa incorreta: 
a) A Medicina  é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação 
de nenhuma natureza. 
b) O alvo de toda a atenção do médico  é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de 
zelo e o melhor de sua capacidade profissional. 
c) Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado 
de forma justa. 
d) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, independente do prestígio e bom 
conceito da profissão. 
 
33 - Quanto aos direitos dos médicos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar 
indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, 
nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de 
Medicina de sua jurisdição. 
II - Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não 
sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. 
Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina. 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Ambas as afirmativas estão corretas. 
d) Ambas as afirmativas estão incorretas. 
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34 - Quanto aos direitos dos médicos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a 
qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e 
justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao 
conselho regional de medicina. 
II - Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que 
não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de 
Medicina da pertinente jurisdição. 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Ambas as afirmativas estão corretas. 
d) Ambas as afirmativas estão incorretas. 
 
35 - Nas auditorias, é vedado ao médico, exceto: 
a) Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos ou 
terapêuticos instituídos, quer seja de urgência ou emergência, sem a devida autorização do médico assistente. 
b) 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. 
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) 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.  
 
36 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta quanto as atividades gerais de auditoria: 
I - Auditar a regularidade dos procedimentos técnico-científicos, contábeis, financeiros e patrimoniais praticados 
por pessoas físicas e jurídicas no âmbito do SUS e verificar a adequação, a resolutividade e a qualidade dos 
procedimentos e serviços de saúde disponibilizados à população.  
II - Essas atividades inclui a fiscalização da assistência à saúde e dos recursos públicos destinados ao Sistema 
Único de Saúde, a verificação dos controles e dos procedimentos na assistência médica, das condições físico-
funcionais da prestação de serviços de saúde, bem como a fiscalização do controle contábil, financeiro e 
patrimonial na gestão do Sistema Único de Saúde.  
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Ambas as afirmativa estão corretas. 
d) Ambas as afirmativas estão incorretas. 
 
37 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, quanto ao auditor: 
I - Desempenhar atividades de auditoria em nível pericial e de instrução dos servidores, independente de 
prejuízo do desempenho das demais atividades de auditoria. 
II - Caso convocado para compor equipes, bem como coordenar as Câmaras Técnicas de Qualidade e os Comitês 
de Especialidade e de Instrução, não participar de corregedorias e/ou proceder a diligências especiais que exijam 
conhecimentos de abrangência e complexidade máximas.  
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) As duas afirmativas estão corretas. 
d) As duas afirmativas estão incorretas. 
 
38 - Na aplicação da glosa é importante observar os seguintes procedimentos. Analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta: 
I - 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.  
II - 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. 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) As duas afirmativas estão corretas. 
d) As duas afirmativas estão incorretas. 
 
39 - Para fundamentar as glosas, deverão ser observados no atendimento hospitalar/sistema de informações 
hospitalares, pelos auditores, os seguintes procedimentos, exceto: 
a) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 
b) Tabela de procedimentos do SIH/SUS no mês anterior da competência do processamento analisado. 
c) Tabela de Órtese/Prótese e Materiais Especiais vigente. 
d) Tabela de Procedimentos Especiais vigente. 
 






 7

 
40 - Quanto a glosa parcial. Pode-se afirmar corretamente: 
a) Divergência quanto à cobrança de procedimentos entre o demonstrativo de aih paga e a aih simulada apresentada 
para a auditoria.  
b) Emissão de AIH para pacientes fictícios.  
c) Internação para investigação diagnóstica.  
d) Emissão indevida de mais de uma AIH para o mesmo Paciente.  
 
41 - Todos esses requisitos têm por finalidade viabilizar a autonomia profissional, para execução do processo de 
auditoria, necessários a um auditor. Assinale a alternativa incorreta: 
a) A não-atuação profissional nas atividades que ele irá auditar, preservar a ética. 
b) Manter-se atualizado tecnicamente. 
c) Exige-se agir constantemente com menor prudência, discrição, sigilo e zelo, para obter resultados mais ágeis. 
d) Ter o apoio e a confiança individual dos coordenadores do serviço, dos usuários e da instituição. 
 
42 - Um processo de auditoria, no campo da saúde, tem cinco etapas básicas as quais pode-se citar, exceto:  
a) Planificação dos objetivos; Exame e avaliação da informação. 
b) Apresentação e divulgação desses resultados. 
c) Adoção de ações para a melhoria do serviço. 
d) Instituição de penalidades ao serviço. 
 
43 - Quanto a Lei nº 8.142, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - Art. 1° O Sistema Único de Saúde - SUS, de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em 
cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. 
II - Os recursos referidos no inciso IV do art. 2° desta lei serão repassados de forma regular e automática para os 
Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no art. 35 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) As duas afirmativas estão incorretas. 
d) As duas afirmativas estão corretas. 
 
44 - Os recursos do fundo nacional de saúde (FNS) serão alocados, exceto: 
a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. 
b) O Sistema Único de Saúde - SUS, de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de 
governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas investimentos previstos 
em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 
c) Investimentos previstos no Plano Quinqüenal do Ministério da Saúde; cobertura das ações e serviços de saúde. 
d) Investimentos previstos no plano anual do ministério da saúde; cobertura das ações e serviços de saúde. 
 
45 - Dos objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS, assinale a alternativa correta: 
a) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
b) Formulação de política de saúde destinada a promover, no campo econômico somente. 
c) Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
d) Realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
 
46 - Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS, a execução de ações: assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Vigilância sanitária. 
b) Vigilância epidemiológica. 
c) Assistência Social. 
d) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
 
47 - O SNA (Sistema Nacional de Auditoria) exercerá sobre as ações e serviços desenvolvidos no âmbito do SUS 
as atividades de, assinale a alternativa incorreta: 
a) Controle da execução, para verificar a sua conformidade com os padrões estabelecidos ou detectar situações que 
exijam maior aprofundamento. 
b) Avaliação da estrutura, dos processos aplicados e dos resultados alcançados, para aferir sua adequação aos critérios e 
parâmetros exigidos de eficiência eficácia e efetividade. 
c) Auditoria da regularidade dos procedimentos praticados por pessoas naturais e jurídicas, mediante exame analítico e 
pericial. 
d) Penalizar as irregularidades nos processos e procedimentos praticados por pessoas. 
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48 - Na resolução CFM nº 1.614/2001 resolve, exceto: 
a) Art. 1º - O médico, no exercício de auditoria, deverá estar regularizado no Conselho Regional de Medicina da 
jurisdição onde ocorreu a prestação do serviço auditado.     
b) Art. 2º - As empresas de auditoria médica e seus responsáveis técnicos deverão estar devidamente registrados nos 
Conselhos Regionais de Medicina das jurisdições onde seus contratantes estiverem atuando.   
c) Art. 3º - na função de auditor, o médico deverá identificar-se, de forma clara, em todos os seus atos, fazendo constar, 
sempre, o número de seu CPF, registro no conselho federal de medicina e registro no conselho regional de medicina.  
d) Art. 4º - O médico, na função de auditor, deverá apresentar-se ao diretor técnico ou substituto da unidade, antes de 
iniciar suas atividades. 
 
49 - Ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), integrante da estrutura básica do ministério da saúde, compete, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - Atuar na formulação da estratégia e no controle da execução da Política Nacional de Saúde, em nível federal; 
estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços. 
II - Elaborar cronograma de transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
consignados ao Sistema Único de Saúde. 
a) Somente a afirmativa I está incorreta. 
b) Somente a afirmativa II está incorreta. 
c) Ambas afirmativas estão corretas. 
d) Ambas afirmativas estão incorretas.  
 
50 - O CNS (Conselho Nacional de Saúde), presidido pelo ministro de estado da saúde, tem a seguinte 
composição, exceto: 
a) Um representante do Ministério da Educação. 
b) Um representante do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 
c) Um representante do ministério da economia, fazenda, planejamento e cidades. 
d) Um representante do Ministério da Ação Social e do Ministério da Saúde. 







