
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 13/03/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, de 11/11/2016; e de acordo com os prazos 
determinados pelo Edital de Retificação no 003/2017, de 16/01/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 MÉDICO AUDITOR 



 

PARTE I – MÉDICO AUDITOR 
 
01 -  Entre as diretrizes do sistema único de saúde-SUS, não 
incluímos: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde. 
B) Equidade. 
C) Regionalização. 
D) Centralização político administrativa. 
E) Integralidade da assistência. 

 
02 - “O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo poder público” constitui: 

A) Sistema Nacional de Auditoria – SNA. 
B) Vigilância Epidemiológica. 
C) Sistema Único de Saúde – SUS. 
D) Vigilância Sanitária. 
E) Conselho Nacional de Saúde. 

 
03 - Entre os setores citados abaixo, podemos considerar 
como principais instâncias de participação e controle do sus, 
exceto: 

A) Conselhos de Saúde 
B) Conferências de Saúde 
C) Comissão Intergestores Tripartite 
D) Comissão Intergestores Regional. 
E) Agência Nacional de Sáude (ANS). 

 
04 - O Conselho de Saúde deve ter as vagas distribuídas 
conforme os seguintes percentuais: 

A) 30% usuários, 70% trabalhadores de serviços de 
saúde. 

B) 50% representantes de governo,50% trabalhadores 
da saúde. 

C) 30% representantes de governo,50% usuários. 
D) 50% usuários, 25% trabalhadores de saúde, 25% 

representantes de governo, prestadores de serviços 
privados conveniados ou sem fins lucrativos. 

E) 50% representantes de governo,50% trabalhadores 
de saúde, 20% usuários. 
 

05 - Assinale a alternativa incorreta, relacionada à execução 
dos trabalhos de auditoria: 

A) O auditor, no exercício de suas funções, terá livre 
acesso a todas as dependências do órgão ou 
entidade auditada, assim como à documentação e 
papéis considerados indispensáveis ao 
cumprimento de suas atribuições. 

B) As auditorias não deverão ser organizadas com 
datas marcadas para sua realização, principalmente 
as realizadas para apuração de denúncias. 

C) O auditor deve procurar sempre evidências 
objetivas que sustentem as não conformidades. 

D) Se houver limitação da ação do auditor, o fato 
deverá ser comunicado de imediato e por escrito ao 
dirigente da unidade auditada e à(s) chefia(s), 
solicitando providências imediatas. 

E) O auditor não deve permitir que o auditado 
estabeleça o ritmo da auditoria. 

 
 

06 - "Garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade 
dos medicamentos, promover o uso racional e o acesso da 
população àqueles considerados essenciais", é o propósito 
principal da: 

A) Política Nacional de Medicamentos 
B) Auditoria Operativa 
C) Auditoria Analítica 
D) Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME) 
E) Comissão Estadual de Saúde. 

 
07 - É documento necessário para fundamentar a glosa na 
auditoria do atendimento hospitalar – SIH, exceto: 

A) Prontuário Médico.    
B) Tabela de órteses, próteses e materiais especiais 

vigentes. 
C) Tabela de procedimentos do SIH/SUS mês de 

competência do processamento analisado.  
D) Comprovante de renda e residência do paciente. 
E) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 

CNES. 
 
08 - O “pacto pela vida” é o compromisso entre gestores dos 
SUS em torno de prioridades que determinam impacto sobre 
a situação de saúde da população brasileira, entre as quais 
podemos citar: 

A) Monitoramento das empresas de saúde suplementar 
e ANS. 

B) Saúde do idoso. 
C) Controle do câncer de colo de útero e de mama. 
D) Redução da mortalidade infantil e materna. 
E) Fortalecimento da atenção básica. 

 
09 - “Atos voluntários de omissão e manipulação de 
transações; adulteração de documentos, registros e 
documentações contábeis, tanto em termos físicos quanto 
monetários. Logro; ação praticada de má fé.” Esse é o 
conceito de: 

A) Erro. 
B) Impropriedade. 
C) Fraude. 
D) Dolo. 
E) Glosa. 

 
10 - Entre as alternativas abaixo, referente ao Fundo 
Municipal de Saúde, assinale a incorreta: 

A) Todos os recursos do Fundo de Saúde devem ser 
contabilizados obedecendo às normas gerais da 
contabilidade pública. 

B) Cabe ao Fundo de Saúde vincular as despesas às 
ações de saúde, consoante o Plano de Saúde 
aprovado pelo Conselho de Saúde e às fontes 
específicas constantes dos instrumentos 
orçamentários. 

C) O Fundo de Saúde deve apresentar Prestação de 
Contas ao Tribunal de Contas respectivo. 

D) O saldo positivo do Fundo de Saúde apurado no 
balanço de um ano não deve ser 
transportado/reprogramado para o exercício 
seguinte. 

E) Nenhuma das alternativas. 
 
 



 

11 - Nas especialidades médicas incluídas no elenco dos 
procedimentos, da política nacional de procedimentos 
cirúrgicos eletivos de média complexidade (Portaria/GM 252, 
06/02/2006), não constam: 

A) Oftalmologia e Urologia. 
B) Angiologia e Proctologia. 
C) Mastologia e Cirurgia Geral. 
D) Medicina ortomolecular e antiaging. 
E) Traumato-ortopedia e Otorrinolaringologia. 

 
12 - Quanto a execução a auditoria pode ser classificada em: 

A) Conformidade especial 
B) Analítica e Operativa 
C) Regular e Especial. 
D) Direta e Regular. 
E) Integrada e Compartilhada. 

 
13 - São doenças endêmicas que recebem ênfase em seu 
controle e tratamento conforme o “pacto pela vida” do SUS: 

A) Malária, Psoríase,Dengue, Tuberculose. 
B) Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Influenza. 
C) Influenza, Gastroenterites,Lupus, Hepatite. 
D) Hanseníase, Malária, Tungíase, Dengue. 
E) Nenhuma das alternativas acima. 

 
14 - Assinale a alternativa incorreta em relação à estrutura e 
funcionamento dos conselhos de saúde: 

A) O Conselho de Saúde define, por deliberação de seu 
Plenário, sua estrutura administrativa e o quadro de 
pessoal conforme os preceitos da NOB de Recursos 
Humanos do SUS. 

B) O Conselho de Saúde constituirá uma Coordenação 
Geral ou Mesa Diretora, respeitando a paridade 
expressa em resolução que a determina, eleita em 
Plenário, inclusive o seu Presidente ou Coordenador. 

C) As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas 
mediante quorum mínimo da metade mais um de seus 
integrantes. 

D) O orçamento do Conselho de Saúde será gerenciado 
pelo governo estadual. 

E) O Plenário do Conselho de Saúde que se reunirá, no 
mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando 
necessário, funcionará baseado em seu Regimento 
Interno já aprovado. 
 

15 - “A rejeição total ou parcial de recursos financeiros do 
SUS, utilizados pelos estados, distrito federal e municípios de 
forma irregular ou cobrados indevidamente por prestadores de 
serviços, causando danos aos cofres públicos”. Este é o 
conceito de: 

A) Dolo  
B) Fraude 
C) Glosa 
D) Improbidade 
E) Irregularidade 

 
16 - O relatório de auditoria deve reunir alguns dos seguintes 
atributos para sua melhor qualidade, exceto: 

A) Coerência 
B) Clareza 
C) Objetividade 
D) Convicção  
E) Inconclusão 

17 - Referente a aplicação de glosas, podemos dizer como 
incorreto: 

A) 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. 

B) Toda glosa deverá ser devidamente acompanhada 
da sua respectiva documentação comprobatória. 

C) Documento que ateste a composição das equipes do 
PSF é indispensável para auditoria ambulatorial – 
SIA e Programas de Saúde. 

D) Os valores glosados – SIH/SIA são calculados com 
base na Tabela de Procedimentos referente ao mês 
anterior a competência. 

E) Demonstrativo de Distorções encontradas na AIH X 
Prontuários é documento indispensável para 
auditoria hospitalar – SIH. 

 
18 - Podem ser considerados objetivos específicos do 
PNASS (Programa Nacional de Avaliação em Serviços de 
Saúde): 

A) Consolidar o PNASS como um instrumento de 
gestão de rede privada de saúde. 

B) Conhecer o perfil da gestão dos estabelecimentos de 
Atenção Especializada avaliados. 

C) Aferir a satisfação dos usuários do SUS nos 
estabelecimentos avaliados. 

D) Incorporar indicadores que meçam o resultado da 
atenção/assistência prestada pelos estabelecimentos 
avaliados. 

E) Incentivar a cultura avaliativa em estabelecimentos 
de saúde do SUS. 

 
19 - Entre os critérios utilizados para indicação de 
estabelecimentos para participar do Programa Nacional de 
Avaliação (PNASS) podemos afirmar entre os listados 
abaixo, que devem estar inclusos os seguintes serviços, 
exceto: 

A) Estabelecimentos habilitados/qualificados na Rede 
Cegonha. 

B) Estabelecimentos habilitados/qualificados na Rede 
de Urgências e Emergências. 

C) Hospitais de pequeno porte (aqueles com 49 leitos 
ou menos). 

D) Estabelecimentos habilitados em Terapia Renal 
Substitutiva (TRS). 

E) Estabelecimentos habilitados como Centro 
Especializados de Reabilitação (CER). 

 
20 - Entre as alternativas abaixo assinale a que descreve 
motivo para aplicação de glosa parcial: 

A) Emissão indevida de mais de uma AIH para o 
mesmo paciente. 

B) Atos profissionais realizados simultaneamente no 
mesmo hospital ou em hospitais diferentes pelo 
mesmo profissional  

C) Emissão de AIH em pacientes fictícios.  
D) Pacientes com registros de internados, porém não 

encontrados no hospital  
E) Internação desnecessária em UTI. 

 
 
 



 

21 - Conforme o código de ética médica é permitido ao 
Médico Auditor: 

A) Estabelecer e receber remuneração ou gratificação 
por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da 
causa, quando na função de perito ou de auditor. 

B) Atuar com absoluta isenção quando designado para 
servir como perito ou como auditor, não 
ultrapassando os limites de suas atribuições e de sua 
competência. 

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. 

E) Assinar laudos periciais, auditoriais ou de 
verificação médico-legal quando não tenha 
realizado pessoalmente o exame. 
 

22 - Na relação entre médicos, com base no código de 
ética médica, é correto afirmar: 

A) É vedado ao médico auditor acobertar erro ou 
conduta antiética de outro médico. 

B) O médico não deve deixar de denunciar atos que 
contrariem os postulados éticos à comissão de ética 
da instituição em que exerce seu trabalho 
profissional e, se necessário, ao Conselho Regional 
de Medicina. 

C) O médico não poderá utilizar-se de sua posição 
hierárquica para impedir que seus subordinados 
atuem dentro dos princípios éticos. 

D) Na função de chefia ou de auditoria, o médico 
poderá alterar a prescrição ou tratamento 
determinado por outro médico, não necessitando 
comunicar o fato ao médico responsável. 

E) O médico deverá encaminhar o paciente que lhe foi 
enviado para procedimento especializado de volta 
ao médico assistente e, na ocasião, fornecer-lhe as 
devidas informações sobre o ocorrido no período 
em que por ele se responsabilizou. 

 
23 - Assinale entre as alternativas abaixo a que melhor 
define o conceito de “Medicamentos Essenciais": 

A) Medicamentos utilizados em doenças raras, 
geralmente de custo elevado, cuja dispensação 
atende a casos específicos. 

B) Medicamentos utilizados no controle de doenças 
que, em determinada comunidade, têm magnitude, 
transcendência ou vulnerabilidade relevante. 

C) São os medicamentos considerados básicos e 
indispensáveis para atender a maioria dos 
problemas de saúde da população.  

D) Medicamentos empregados no tratamento de 
doenças crônicas e ou degenerativas, utilizados 
continuamente. 

E) Medicamentos cujo uso requer a prescrição do 
médico ou dentista e que apresentam, em sua 
embalagem, tarja (vermelha ou preta) indicativa 
desta necessidade. 
 

24 - Podemos definir como “Assistência Ambulatorial”: 
A) Coleções de roteiros terapêuticos preconizados para 

doenças diversas. 
B) Representação dos aspectos não sujeitos à observação 

direta relativa a dados populacionais. 
C) Montante de recursos financeiros, da esfera federal, 

destinado ao custeio de procedimentos e ações 
compreendidos na atenção básica. 

D) Estado de saúde de uma determinada comunidade. 
E) Conjunto de procedimentos médicos e terapêuticos de 

baixa complexidade, possíveis de realização em 
ambulatórios e postos de saúde. 

 

25 - Assinale entre as alternativas abaixo a que não deverá 
estar entre as ações de aprimoramento do desempenho da 
vigilância sanitária, dentro do programa nacional de 
medicamentos:  

A) Farmacovigilância. 
B) Ausência de controle da propaganda dos medicamentos 

de venda livre. 
C) Produtos retirados do mercado e justificativas 

correspondentes. 
D) Ensaios clínicos. 
E) Normas e regulamentos atinentes à determinação do 

grau de risco de medicamentos e farmoquímicos. 
 

26 - É motivo para aplicação de “Glosa Total”: 
A) Cobrança de OPM sem a devida comprovação 

radiológica pós operatória.  
B) Realizado mudança de procedimento sem a solicitação 

e/ou autorização do auditor/gestor. 
C) Procedimento cobrado difere do tratamento realizado  
D) Atos profissionais realizados simultaneamente no 

mesmo hospital ou em hospitais diferentes pelo mesmo 
profissional  

E) Alta a pedido ou transferência para outro hospital com 
período de internação igual ou inferior a 24 horas.  

 

27 - Podem ser consideradas “Atividades de Suporte” da 
auditoria, exceto: 

A) Participar de corregedorias e proceder diligências 
especiais que exijam conhecimentos de abrangência e 
complexidade máximas.  

B) Auxiliar os servidores designados para as atividades 
gerais e especiais de auditoria nas ações de campo e na 
elaboração e guarda de documentos.  

C) Processamento de informações e operação de sistemas. 
D) Subsídio à Direção com informações gerenciais e/ou 

analíticas de caráter estratégico. 
E) Suporte ao planejamento e às atividades finalísticas.  

 

28 - Constituem objeto de exame por auditoria no SUS, 
exceto: 

A) Análise gerencial do custo em operadoras e planos 
privados de saúde. 

B) Eficiência, eficácia, efetividade e qualidade da 
assistência prestada à saúde. 

C) A prestação de serviços de saúde na área ambulatorial 
e hospitalar. 

D) Contratos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos 
similares firmados pelas secretarias de saúde e os 
prestadores de serviços de saúde do SUS. 

E) A aplicação dos recursos transferidos pelo Ministério 
da Saúde às secretarias estaduais e municipais de 
saúde. 



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
A questão 29 refere-se a tira seguinte: 

 
29 -  Podemos identificar na fala da mãe de Suriá no 
primeiro quadrinho a seguinte figura de linguagem: 

A) prosopopeia 
B) sinestesia 
C) metonímia 
D) hipérbole 
E) antítese 

 
A questão 30 refere-se a tira seguinte: 

 
 
30 - A oração “de que o vovô nunca acorda antes do meio-
dia” (3º quadrinho) classifica-se como: 

A) subordinada substantiva completiva nominal 
B) subordinada substantiva objetiva indireta 
C) subordinada substantiva objetiva direta 
D) subordinada substantiva subjetiva 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
 

31 - Assinale a alternativa cujo emprego do vocábulo 
destacado está incorreto: 

A) Era um chefe democrático, ao invés de autoritário. 
B) Vou embora senão chegarei atrasada. 
C) Quer saber aonde pode ir.  
D) Comeu correndo afim de chegar mais cedo. 
E) Ele fez a cirurgia há cerca de dois anos. 

 
As questões 32 e 33 referem-se a canção seguinte: 
 

Geração Coca-Cola 
Quando nascemos fomos programados 
A receber o que vocês 
Nos empurraram com os enlatados 
Dos USA., de 9 às 6 
 
Desde pequenos nós comemos lixo 
Comercial e industrial 
Mas agora chegou nossa vez 
Vamos cuspir de volta o lixo em cima  

[de vocês 
 
Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola 
 
Depois de vinte anos na escola 
Não é difícil aprender 
Todas as manhas do seu jogo sujo 
Não é assim que tem que ser 
 
Vamos fazer nosso dever de casa 
E aí então vocês vão ver 
Suas crianças derrubando reis 
Fazer comédia no cinema com as suas leis 

Renato Russo. Geração Coca-Cola.  
Intérprete: Legião Urbana. 

Em: Legião Urbana. EMI Music, 1985. Faixa 6. 
 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. Segundo o eu lírico, a sociedade considera o jovem de sua 
geração fácil de ser manipulado, passivo, submetido à 
cultura importada dos Estados Unidos. 
II. O eu lírico se refere a esse grupo como “Geração Coca-
Cola” porque Coca-Cola é uma das marcas mais conhecidas 
da indústria estadunidense, além de ser uma das mais 
exportadas para todo o mundo. 
III. O eu lírico se dirige a um interlocutor por meio do 
pronome “vocês” que se refere a uma pessoa específica. 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
33 - A função sintática da oração destacada no período 
“Quando nascemos fomos programados” é: 

A) oração subordinada adverbial causal  
B) oração subordinada adverbial final 
C) oração subordinada adjetiva restritiva 
D) oração subordinada adjetiva explicativa  
E) oração subordinada adverbial temporal 



 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
 
34 - A ironia na tirinha se deve ao fato de: 

A) A plateia bater palmas para que o urso Kurtz toque 
novamente. 

B) As pessoas saberem que Kurtz é o urso tocador de 
tuba mais aplaudido do mundo. 

C) Um urso tocar tuba e ser o mais aplaudido do 
mundo.  

D) Kurtz ser o urso tocador de tuba mais aplaudido do 
mundo porque toca mal. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
35 - Leia a piada seguinte: 

Uva 
 Afinal, tudo na vida passa. Até a uva 
passa. 

Domínio Popular. 
 O humor nessa piada é produzido a partir da 
palavra “passa” que: 

A) adquire um duplo sentido, funcionando como verbo 
e substantivo 

B) passa a ter o mesmo significado nas duas orações 
C) se une à palavra vida adquirindo outro significado 
D) se junta ao título para produzir sentido 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
36 - A função morfológica do SE na frase “Vão-se os anéis, 
ficam os dedos” é de: 

A) partícula integrante do verbo 
B) partícula expletiva 
C) partícula apassivadora 
D) pronome reflexivo 
E) conjunção subordinativa 

 
37 - Nas frases a seguir, identifique aquela cuja verbo 
destacado expressa mudança de estado. 

A) No futuro, os pais e os filhos viverão juntos. 
B) Antigamente, os pais ficavam sozinhos com a saída 

dos filhos. 
C) Hoje, os filhos são companheiros dos pais por mais 

tempo. 
D) Nos Estados Unidos, as casas se tornam 

multigeracionais. 
E) Neste ano, nevou algumas vezes na região Sul do 

Brasil. 
 

38 - Identifique a alternativa cujo emprego da vírgula indica 
a supressão do verbo. 

A) Na descida até a casa, caminhamos em silêncio. 
B) Decidi ter mais qualidade de vida, ou seja, vou parar 

de fumar. 
C) No anúncio, um convite: não se reprima. 
D) Ela ama aquele rapaz, mas não é correspondida. 
E) Estas informações, disse ela, não são verdadeiras.  

 
39 - Assinale a alternativa cujas vocábulos exemplificam o 
processo de formação “composição por aglutinação”. 

A) embora | vinagre 
B) cana-de-açúcar | beija-flor 
C) afago | alcance  
D) acariciar | esfriar 
E) descanso | antebraço 

 
40 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Fábio prefere carne de boi a mariscos. 
B) Os bombeiros responderam ao chamado 

rapidamente. 
C) Eu perdoei o garoto. 
D) O depoimento do porteiro implicou o zelador no 

ocorrido. 
E) O porteiro atendeu os repórteres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


