
1 

 

                        

 

 
 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 03/2013 PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: MÉDICO AUDITOR - DATA: 09/06/2013 
PERÍODO DE PROVA: MANHÃ 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 60 
(sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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O ESPELHO 
Marcello Migliaccio 

 
1º Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num 
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um 
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável 
rebanho de briosos críticos televisivos. 
2º Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não 
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um 
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente, 
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real. 
3º Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa 
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos 
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças. 
4º Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos 
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto 
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o 
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope. 
5º Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem 
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons 
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende, 
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas. 
6º  Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa 
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que 
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país. 
7º E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja, 
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-branco-
capitalizado. 
8º  A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não 
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no 
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas. 
9º  É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas 
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala 
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira. 
10 Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois, 
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são 
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará. 
11 Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que 
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num 
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo, 
somos todos nós. 

(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.) 

 
01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto: 
a) mau – onde – dia a dia. 
b) mau – aonde – dia-a-dia. 
c) mal – onde – dia a dia. 
d) mal – aonde – dia-a-dia. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto: 
a) à – à – à. 
b) a – a – a. 
c) a – à – à. 
d) à – a – a. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo: 
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo) 
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo) 
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo) 
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo) 
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04 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”.  O verbo que exige o mesmo 
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em: 
a) A televisão mostra muita violência.   c) Ela reflete o mundo dominado. 
b) Mas a fração que lhes cabe está lá.   d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. 
 
05 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente: 

 
a) 304 cm² e 58 cm.    c) 152 cm2 e 48 cm. 
b) 152 cm2 e 58 cm.    d) 76 cm2 e 58 cm. 
 
06 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui 
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$ 
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima 
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a: 
a) 85.      c) 95. 
b) 90.      d) 100. 
 
07 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que 
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware: 
a) Sistema Operacional.    c) Interface USB. 
b) Disco Rígido (HD).    d) Mouse. 
 
08 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a 
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome 
deste aplicativo: 
a) Base.     c) Impress. 
b) Draw.     d) Writer. 
 
09 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio 
Grande é de quantos habitantes? 
a) 81.576 habitantes.    c) 81.756 habitantes. 
b) 81.675 habitantes.    d) 81.765 habitantes. 
 
10 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100 
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento 
final das cédulas falsas em todo o país? 
a) Banco Central.    c) Caixa Econômica Federal. 
b) Banco do Brasil.    d) Casa da Moeda. 
 
11 - Julgue as afirmativas abaixo: 
I - O médico auditor deve exercer suas atividades com absoluta isenção e autonomia, 
responsabilizando-se, igualmente, pela manutenção do sigilo profissional. 
II - O acesso ao prontuário médico, para efeito de auditoria, deve ser feito nas dependências da 
unidade responsável pelo atendimento. 
III - O Diretor Técnico ou o Diretor Clínico deve garantir ao médico/equipe auditora, todas as 
condições para o desempenho de suas atividades, bem como o acesso aos documentos que se fizerem 
necessários. 
Estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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12 - Conforme disposição da Lei 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados 
como, exceto: 
a) Despesas de rateio e de capital do Ministério da Previdência e Assistência Social, seus órgãos e entidades da 
administração direta e indireta. 
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 
Nacional. 
c) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 
d) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementadas pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
 
13 - Sobre a Autorização para Internação Hospitalar (AIH), é INCORRETO afirmar que: 
a) Existe apenas um tipo de Autorização para Internação Hospitalar (AIH).  
b) Na internação eletiva o paciente ou responsável com o Laudo de AIH preenchido leva ao gestor local e o 
autorizador pode solicitar dados adicionais ou autorizar logo a internação. 
c) No prontuário do paciente deve constar o número da AIH autorizada. 
d) A duplicação de um número de AIH implica em rejeição com a crítica “AIH já utilizada em outro processamento”. 
 
14 - O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) denominado de “participação da comunidade” é a 
garantia constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, participará do 
processo de formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução, em todos os níveis, 
desde o federal até o local. Essa participação deve se dar através: 
a) dos Conselhos de Saúde.     c) da Secretaria Municipal de Saúde. 
b) das Comissões Intergestores Bipartite (CIB).   d) de Associações populares. 
 
15 - De acordo com a Resolução CFM n.º 1.614/2001, que disciplina a fiscalização praticada nos atos 
médicos pelos serviços de saúde, é INCORRETO afirmar que: 
a) O médico, na função de auditor, deverá apresentar-se ao diretor técnico ou substituto da unidade, antes de iniciar 
suas atividades. 
b) Compete ao médico, na função de auditor, a aplicação de medidas punitivas ao médico assistente ou instituição 
de saúde. 
c) O médico, na função de auditor, quando integrante de equipe multiprofissional de auditoria, deve respeitar a 
liberdade e independência dos outros profissionais sem, todavia, permitir a quebra do sigilo médico. 
d) O médico, na função de auditor, não pode ser remunerado ou gratificado por valores vinculados à glosa. 
 
16 - De acordo com a Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS obedecem aos seguintes 
princípios: 
a) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
b) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
c) Descentralização político-administrativa, com direção múltipla em cada esfera de governo. 
d) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 
 
17 - De acordo com a Constituição Federal Brasileira, ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 
I - Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
II - Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como 
bebidas e águas para consumo animal. 
III - Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
Estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I e II.    c) Apenas as afirmativas I e III. 
b) Apenas as afirmativas II e III.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18 - Sobre a Política Nacional de Transplantes, é INCORRETO afirmar que: 
a) A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos e partes do corpo humano só poderá ser autorizada 
após a realização, no doador, de todos os testes de triagem para diagnóstico de infecção e infestação exigidos em 
normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde. 
b) Não é permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo 
vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o quarto grau. 
c) O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, assim inscrito em lista única de 
espera, após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do procedimento. 
d) A inscrição em lista única de espera não confere ao pretenso receptor ou à sua família direito subjetivo a 
indenização, se o transplante não se realizar em decorrência de alteração do estado de órgãos, tecidos e partes, que 
lhe seriam destinados, provocado por acidente ou incidente em seu transporte. 
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19 - O Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SNA) utiliza sistemas e redes como ferramentas para 
obtenção de dados, análise e suporte à realização de auditorias analíticas e auditorias operacionais. 
O sistema de informação que informa a capacidade instalada de municípios, isto é, o número de postos 
de saúde, policlínicas, maternidades, prontos-socorros, consultórios médicos e odontológicos, dentre 
outros e que informa também a produção ambulatorial, ou seja, o número de procedimentos 
realizados é denominado: 
a) SIAB – Sistema de Informações de Atenção Básica. 
b) SIH/SUS – Sistema de Informações Hospitalares do SUS. 
c) SIA/SUS – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS. 
d) Rnis – Rede Nacional de Informações em Saúde. 
 
20 - Conforme o Sistema Nacional de Auditoria estão definidas três formas de operacionalização da 
auditoria, de acordo com a origem dos profissionais que nela atuam. São elas as seguintes, EXCETO: 
a) Operacional.     c) Integrada. 
b) Direta.     d) Compartilhada. 
 
21 - Marque a afirmativa INCORRETA: 
a) Autorizador é o profissional responsável por analisar os laudos para emissão de AIH e permitir ou não aquela 
internação. 
b) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) há duas funções ou cargos em que o auditor atua: auditor médico e 
auditor de gestão do SUS. 
c) O auditor médico é restrito ao profissional médico. 
d) O auditor de gestão do SUS é um profissional de nível superior que é capacitado para avaliar a gestão e também 
o prontuário do paciente. 
 
22 - O Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SNa) utiliza sistemas e redes como ferramentas para 
obtenção de dados, análise e suporte à realização de auditorias. 
O sistema de informação que apresenta informações sobre os Programas Agentes Comunitários de 
Saúde e Saúde da Família, quanto ao número de nascidos vivos, número de crianças menores de 2 
anos, pesadas e vacinadas, as gestantes cadastradas, número de hipertensos, diabéticos, hansenianos 
e tuberculosos, o número de visitas domiciliares e o número de consultas realizadas por médicos e 
enfermeiros é denominado de: 
a) Ripsa – Rede Interagencial de Informações para a Saúde. 
b) SIAB – Sistema de Informações de Atenção Básica. 
c) SIA/SUS – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS. 
d) Rnis – Rede Nacional de Informações em Saúde. 
 
23 - De acordo com a Resolução CFM n.º 1.614/2001, que disciplina a fiscalização praticada nos atos 
médicos pelos serviços de saúde, julgue as afirmativas abaixo: 
I - É vedado ao médico, na função de auditor, divulgar suas observações, conclusões ou 
recomendações, exceto por justa causa ou dever legal. 
II - O médico, na função de auditor, só poderá acompanhar procedimentos no paciente com 
autorização do mesmo, ou representante legal e/ou do seu médico assistente. 
III - O médico, na função de auditor, pode ser remunerado ou gratificado por valores vinculados à 
glosa. 
Estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24 - De acordo com o Código de Processo Ético Profissional de Medicina, é INCORRETO afirmar que: 
a) No caso de a infração ética ter sido cometida em local onde o médico não possua inscrição, a apuração dos fatos 
será realizada onde ocorreu o fato. 
b) As denúncias apresentadas aos Conselhos Regionais de Medicina somente serão recebidas quando devidamente 
assinadas e, se possível, documentadas. 
c) A critério do Conselheiro Sindicante, será facultada a conciliação de denúncias de possível infração ao Código de 
Ética Médica, com a expressa concordância das partes, até o encerramento da sindicância. 
d) Após a instauração de Processo Ético-Profissional, o mesmo poderá ser arquivado por desistência das partes ou 
por óbito do denunciado, quando então será extinto o feito com a anexação da certidão de óbito. 
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25 - Em estabelecimento de saúde integrante do SUS, são profissionais habilitados a solicitar a 
Autorização para Internação Hospitalar (AIH) devendo, obrigatoriamente, preencher o Laudo para 
Solicitação de AIH, EXCETO: 
a) Médico. 
b) Fisioterapeuta. 
c) Cirurgião Dentista. 
d) Enfermeiro obstetra. 
 
26 - Julgue as afirmativas abaixo sobre a Autorização para Internação Hospitalar (AIH): 
I - O Laudo é o documento para solicitar a autorização de internação hospitalar. Deve ser preenchido 
em duas vias, de forma legível e sem abreviaturas pelo profissional de saúde que solicitou a 
internação. 
II - Existem três tipos de AIH: Tipo 1: internamento inicial, Tipo 3: longa permanência e Tipo 5: 
continuidade. 
III - No prontuário do paciente deve constar o número da AIH autorizada. 
Estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27 - De acordo com a Lei 8080/90, é INCORRETO afirmar que: 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 
b) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 
de complexidade crescente. 
c) Mesmo quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) não poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada.  
d) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só 
poderão ser exercidos em regime de tempo integral. 
 
28 - São órgãos permanentes e deliberativos, que reúnem representantes do Governo e dos 
prestadores de serviços de saúde, profissionais de saúde e usuários do SUS e existem nas três esferas 
de gestão do SUS: 
a) Comissão Intergestores Bipartite. 
b) Conferências de Saúde. 
c) Conselhos de Saúde. 
d) Comissão Intergestores Regionais. 
 
29 - Sobre a Política Nacional de Transplantes, julgue as afirmativas abaixo: 
I - A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra 
finalidade terapêutica, dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a 
linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito por 
duas testemunhas presentes na verificação da morte. 
II - A inscrição em lista única de espera confere ao pretenso receptor ou à sua família direito subjetivo 
a indenização, se o transplante não se realizar em decorrência de alteração do estado de órgãos, 
tecidos e partes, que lhe seriam destinados, provocado por acidente ou incidente em seu transporte 
III - O transplante ou enxerto se fará independentemente do consentimento expresso do receptor, 
desde que inscrito em lista única de espera. 
Estão CORRETAS: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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30 - Com relação à gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS), podemos afirmar que: 
I - Caberá aos respectivos Conselhos de Saúde a fiscalização da movimentação dos recursos 
financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) que serão depositados em conta especial, em cada esfera 
de sua atuação. 
II - Na distribuição dos Recursos Financeiros da Seguridade Social será observada a mesma proporção 
da despesa prevista de cada área, no orçamento da Seguridade Social. 
III - O perfil demográfico da região não se constitui num critério para o estabelecimento de valores a 
serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios. 
IV - O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à 
programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a 
malversação, desvio ou não de aplicação dos recursos, caberá aos respectivos Conselhos de Saúde 
aplicar as medidas previstas em lei. 
Marque a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
 
31 - De acordo com o art. 199 da Constituição Federal, é incorreto afirmar que: 
a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 
b) A lei disporá a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins 
lucrativos. 
c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 
salvo nos casos previstos em lei. 
d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 
humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de 
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 
 
32 - Sobre o Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1.246/88, é incorreto afirmar que: 
a) É vedado ao médico permitir a inclusão de nomes de profissionais que não participaram do ato médico, para 
efeito de cobrança de honorários. 
b) O médico não deve revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por 
justa causa ou dever legal. 
c) O médico é obrigado a prestar serviços profissionais a quem ele não deseja, mesmo na presença de outro 
médico, em casos de urgência. 
d) É direito do médico recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de 
trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente. 
 
33 - Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem são direitos do profissional em 
relação às organizações empregadores, EXCETO: 
a) Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do seu aprimoramento técnico-científico, do 
exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração. 
b) Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de Enfermagem ou de saúde, que não seja 
Enfermeiro. 
c) Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e 
coletiva definidos na legislação específica. 
d) Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual 
trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor saúde, 
ressalvadas as situações de urgência e emergência devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao 
Conselho Regional de Enfermagem. 
 
34 - Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem são consideradas circunstâncias 
atenuantes de infrações, EXCETO: 
a) Realizar ato sob emprego real de força física. 
b) Realizar atos sob coação e/ou intimidação. 
c) Ser reincidente. 
d) Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 
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35 - Segundo o Código de Ética de Odontologia, marque a alternativa ERRADA: 
a) As atividades odontológicas exercidas em hospital obedecerão às normatizações pertinentes.  
b) Compete ao cirurgião-dentista internar e assistir paciente em hospitais públicos e privados, com ou sem caráter 
filantrópico, respeitadas as normas técnico-administrativas das instituições.  
c) Constitui infração ética afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo deixando outro cirurgião-dentista 
encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave. 
d) Constitui infração ética fazer qualquer intervenção fora do âmbito legal da Odontologia. 
 
36 - Segundo o Código de Ética do Farmacêutico, quando atuante no serviço público, é vedado ao 
farmacêutico, EXCETO: 
a) Cobrar ou receber remuneração do usuário do serviço. 
b) Dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, se solicitado, em caso de conflito social interno, 
catástrofe ou epidemia, independentemente de haver ou não remuneração ou vantagem pessoal. 
c) Reduzir, irregularmente, quando em função de chefia, a remuneração devida a outro farmacêutico. 
d) Utilizar-se do serviço ou cargo público para executar trabalhos de empresa privada de sua propriedade ou de 
outrem, como forma de obter vantagens pessoais. 
 
37 - Segundo o programa de Saúde da Criança a Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento 
Materno (DAPES/ SAS/ MS) tem como objetivos elaborar as diretrizes políticas e técnicas para a 
atenção integral à saúde da criança de zero a nove anos e apoiar a sua implementação nos estados e 
municípios. São diretrizes do programa de Saúde da Criança: 
a) Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno. 
b) Vigilância da mortalidade infantil e fetal. 
c) Incentivo e qualificação do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. 
d) Todas as alternativas anteriores. 
 
38 - Segundo o programa de Saúde da Criança a partir da publicação do novo material da IHAC no 
Brasil, estão programadas diversas ações que visam à ampliação e consolidação da Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança no País, tendo como meta a ampliação de 10% ao ano da cobertura de nascimentos 
ocorridos em HAC.  Nesse processo cabe aos hospitais, EXCETO: 
a) Disponibilizar material instrucional. 
b) Empenhar-se para preencher os critérios exigidos. 
c) Fazer monitoramento do cumprimento dos passos. 
d) Uma vez credenciado, responsabilizar-se pelo cumprimento dos passos de forma contínua. 
 
39 - A manutenção da Tuberculose como um problema de Saúde Pública faz com que novas respostas 
devam ser pensadas no sentido de promover a equidade, garantindo o acesso aos pacientes, visando 
não apenas o seu atendimento e bem estar, mas, num sentido mais amplo, a consolidação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em suas diretrizes. Sobre o Programa Nacional de Controle da Tuberculose no 
Brasil, marque a alternativa ERRADA: 
a) A atuação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose compreende estratégias inovadoras que visam 
ampliar e fortalecer a estratégia DOTS, com o enfoque na articulação com outros programas governamentais para 
ampliar o controle da Tuberculose e de outras comorbidades. 
b) Privilegia a descentralização das medidas de controle para a Atenção Básica, ampliando o acesso da população 
em geral e das populações mais vulneráveis ou sob risco acrescido de contrair a Tuberculose. 
c) O controle da Tuberculose é baseado apenas na busca de casos e diagnóstico. 
d) A área de Atenção à Saúde tem como objetivos implantar e/ou implementar as recomendações do Ministério da 
Saúde para o controle da tuberculose. 
 
40 - Sobre doenças de notificação compulsória, é correto afirmar, exceto que: 
a) As doenças que estiverem ocorrendo sob forma de epidemia ou surto e as doenças transmissíveis de ocorrência 
incomum no Estado NÃO são consideradas de notificação compulsória. 
b) Toda pessoa, para notificar casos ou óbitos, suspeitos ou confirmados, de doenças de notificação compulsória, 
deve fazê-lo o mais precocemente possível, pessoalmente, por telegrama, telefone, carta ou impresso oficial, à 
autoridade de saúde. 
c) A pessoa, ao fazer a notificação, deverá informar à autoridade de saúde, o nome do doente, idade e sexo, local 
de residência e onde se encontra o mesmo, além do diagnóstico suspeito ou confirmado. 
d) A autoridade de saúde, quando julgar necessário, poderá solicitar outras informações específicas para cada 
doença. 
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41 - Sobre epidemias e endemias, marque a alternativa incorreta: 
a) As epidemias podem ser consequência de exposição a agentes infecciosos (em indivíduos susceptíveis), 
substâncias tóxicas, à carência de determinado(s) nutriente(s) e até à “situação de risco”. 
b) Entende-se por endemia de um determinado agravo a saúde a situação na qual sua frequência e distribuição, em 
agrupamentos humanos distribuídos em espaços delimitados, mantenham padrões regulares de variações num 
determinado período. 
c) Identifica-se uma epidemia no momento que a incidência da doença fica abaixo do limite superior da faixa 
endêmica convencionada. 
d) Uma epidemia pode ser definida como a ocorrência de um claro excesso de casos de uma doença ou síndrome 
clínica em relação ao esperado, para uma determinada área ou grupo específico de pessoas, num particular período 
de tempo. 
 
42 - Ao identificar de maneira precoce uma epidemia (ou uma suspeita) torna-se possível diminuir os 
danos da doença na população através de medidas de controle. No entanto, o essencial são as medidas 
de prevenção de novas epidemias que podem ser, exceto: 
a) Vacinação.     
b) Controle de vetores. 
c) Exposição em cadeia. 
d) Campanhas educativas. 
 
43 - O tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica pequena e bem 
delimitada ou a uma população institucionalizada (creches, quartéis, escolas, etc.), é denominado de: 
a) Pandemia. 
b) Endemia. 
c) Epidemia especial. 
d) Surto.  
 
44 - Sobre conceitos utilizados em epidemiologia, é INCORRETO afirmar que: 
a) A morbidade é frequentemente estudada segundo quatro indicadores básicos: a incidência, a prevalência, a taxa 
de ataque e a distribuição proporcional. 
b) A incidência de uma doença, em um determinado local e período, é o número de casos novos da doença que 
iniciaram no mesmo local e período. 
c) A sensibilidade é o número total de casos de uma doença, existentes num determinado local e período. 
d) Taxa de ataque é o coeficiente ou taxa de incidência de uma determinada doença para um grupo de pessoas 
expostas ao mesmo risco limitadas a uma área bem definida. É muito útil para investigar e analisar surtos de 
doenças ou agravos à saúde em locais fechados. 
 
45 - Em relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), é incorreto afirmar que: 
a) O custeio das ações de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS. 
b) O Bloco de Financiamento para a Vigilância à Saúde é constituído pelo Componente da Vigilância Epidemiológica e 
Ambiental e Componente da Vigilância Sanitária em Saúde. 
c) O Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos e insumos de 
assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde. 
d) O Piso da Atenção Básica – PAB Fixo se refere ao custeio de estratégias, realizadas no âmbito da Atenção Básica 
em Saúde, tais como Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde e Saúde Bucal. 
 
46 - À direção municipal do Sistema Único de SAÚDE-SUS, compete, EXCETO: 
a) Estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e a avaliação das ações e serviços de saúde. 
b) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
c) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. 
d) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
 
47 - Os conselhos de saúde, como previsto na Lei nº 8142, de 28/12/1990, têm as seguintes 
características, EXCETO: 
a) Atua no controle da execução da política de saúde inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 
b) Tem representação paritária dos usuários ao conjunto dos demais seguimentos. 
c) Tem caráter deliberativo, permanente e executivo, responsabilizando-se pela realização das ações locais de 
saúde. 
d) Suas normas de funcionamento serão definidas em regime próprio aprovadas pelo respectivo conselho. 
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48 - Todas as alternativas abaixo apresentam características desejáveis do atual modelo de saúde 
brasileiro – SUS, EXCETO: 
a) Descentralização de recurso. 
b) Mecanismos e convênios para repasse de recursos. 
c) Perda de autonomia de gestão pelos governos municipais. 
d) Universalidade do atendimento. 
 
49 - Com relação aos recursos financeiros do SUS é correto afirmar, EXCETO: 
a) Serão gerados unicamente pelos próprios serviços de saúde.  
b) Financiará atividades de pesquisas e desenvolvimentos científicos. 
c) Serão administrados pelos  fundos municipais, estaduais e nacional  de saúde. 
d) Serão fiscalizados pelos respectivos conselhos de saúde.  
 
50 - Analise as afirmativas abaixo: 
I - Cabe ao município controlar e fiscalizar procedimentos dos serviços privados de saúde. 
II - Cabe ao município formar consórcios administrativos intermunicipais. 
III - Cabe ao município estabelecer valores e critérios para a remuneração de serviços e parâmetros 
de cobertura assistencial. 
Estão COORETAS: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
51 - São atribuições do SUS, EXCETO: 
a) Formulação e execução da política de sangue e seus derivados.  
b) Execução de ações de assistência terapêutica integral menos a farmacêutica.  
c) Incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico.  
d) Controle e a fiscalização de serviços, produtos e substancias de interesse para saúde. 
 
52 - A direção municipal do SUS, compete: 
a) Executar serviços de vigilância epidemiológica. 
b) Executar serviços de vigilância sanitária.  
c) Prestar apoio técnico e financeiro ao Estado.  
d) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemoderivados. 
 
53 - O SUS é organizado de acordo com as seguintes diretrizes, EXCETO: 
a) Descentralização. 
b) Participação da comunidade. 
c) Atendimento integral com prioridade para as atividades curativas.  
d) Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. 
 
54 - São consideradas fontes de dados em vigilância epidemiológica, EXCETO: 
a) Declaração de óbitos. 
b) Boletins policiais. 
c) Investigação epidemiológica. 
d) Declaração de nascidos vivos. 
 
55 - Qual é o requisito básico para programar a contratação de serviços assistenciais e para realizar o 
controle da regularidade dos faturamentos, dentro da NOB-SUS/96? 
a) A elaboração da programação sob critérios e parâmetros definidos pelas Comissões Internacionais. 
b) O Processo de elaboração da Programação Pactuada entre gestores. 
c) O cadastro de unidades prestadoras de serviços de saúde (UPS), completo e atualizado. 
d) A integralidade das ações de saúde e da direção única em cada nível de governo. 
 
56 - De acordo com a Constituição, é incorreto afirmar que: 
a) A saúde é direito de todos. 
b) O Estado deve desenvolver políticas sociais que visem à redução do risco de doença. 
c) O Estado deve prover acesso universal não igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 
d) O Estado deve desenvolver políticas econômicas que visem à redução do risco de doença. 
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57 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é único, porque tem a mesma filosofia de atuação em todo o 
território nacional e é organizado de acordo com a mesma lógica. Marque a alternativa incorreta: 
a) É integral, pois a saúde da pessoa não pode ser dividida e, sim, deve ser tratada como um todo. 
b) Não prevê a participação do setor privado: as ações serão feitas pelos serviços públicos. 
c) Garante equidade, pois deve oferecer os recursos de saúde de acordo com as necessidades de cada um; dar mais 
para quem mais precisa. 
d) É descentralizado, pois quem está próximo dos cidadãos tem mais chances de acertar a solução dos problemas de 
saúde. 
 
58 - Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) a Norma Operacional da Assistencial à Saúde (NOAS), 
podemos afirmar que: 
a) Amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; estabelece o processo de regionalização como 
estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade. 
b) Amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; estabelecendo o processo de centralização como 
estratégia de hierarquização dos serviços. 
c) Cria mecanismos para maior equidade e hierarquização dos serviços diminuindo as responsabilidades dos 
municípios na Atenção Básica. 
d) Estabelece o processo de promoção de saúde, universalidade do acesso, criando uma hierarquização das 
instituições públicas e privadas. 
 
59 - Das doenças abaixo indique qual é de notificação compulsória nacional: 
a) Difteria. 
b) Histoplasmose. 
c) Mononucleose infecciosa. 
d) Toxoplasmose. 
 
60 - Em relação à notificação de doenças ou agravos à saúde, é correto afirmar que, exceto: 
a) A notificação pode ser divulgada fora do âmbito médico sanitário em caso de risco para a comunidade. 
b) A notificação tem que ser sigilosa, sempre respeitando o direito de anonimato dos cidadãos. 
c) Deve ser feita à autoridade sanitária apenas e unicamente por profissionais de saúde. 
d) Deve-se notificar a simples suspeita da doença, sem aguardar confirmação do caso, para evitar a perda de 
oportunidade de adoção de medidas de prevenção e controle imediatas. 
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