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          ESTADO DO MARANHÃO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

MÉDICO 

AUDITOR 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. 

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: MÉDICO AUDITOR 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

 

AS QUESTÕES 1 A  12 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Hoje, para garantir seu lugar ao sol num mercado de trabalho altamente competitivo, o funcionário 1 

não pode ser ótimo. Tem de ser melhor que o colega. Até pouco tempo atrás, o destino de uma carreira estava 2 

ligado umbilicalmente à formação acadêmica do profissional. Significava que quem estudasse mais tinha mais 3 

chance de progredir. Nos novos modelos de gestão, a qualidade da educação formal conta muitos pontos, claro, e 4 

ninguém imagina que os critérios de seleção mudaram. Mas é cada vez maior o número de pessoas que fazem 5 

MBA ou estudam mais de um idioma. Em outras palavras, o perfil dos candidatos está mais semelhante e foi 6 

preciso mudar o critério de desempate. O mercado de trabalho busca profissionais que sejam criativos, 7 

carismáticos, inovadores, que gostem de desafios, que saibam liderar, enfim, que provoquem impacto. 8 

 Os especialistas dizem que, a grosso modo, o mercado de trabalho é formado por três grandes 9 

grupos de funcionários. O mais desejado é o que "faz a diferença". O mais comum é o que, infelizmente, não faz 10 

diferença na organização.  Há, porém, um terceiro grupo que apavora as firmas: aquele que acha que faz a 11 

diferença. "Esse é o pior, pois está tão seguro de si, que se acomoda e não faz nada para melhorar, enquanto seus 12 

concorrentes lhe   passam   a frente", diz o consultor Simon Franco. "Quem se acha o bom fica sempre arrumando 13 

justificativas por não deslanchar na carreira. Põe a culpa na empresa, na estrutura, no chefe, superestima-se e   14 

não   tem   humildade  para assumir suas fraquezas e limitações". 15 

O segredo do sucesso é fazer algo de que você goste, utilizando seus pontos fortes. Quanto mais 16 

experiências reunir, quanto mais ideias tiver, mais valorizado será o profissional. 17 

 Mônica Gailewitch 

 

 

01) De acordo com o texto, 
 

(A) hoje em dia, estudar não é tão importante 

quanto ser um bom líder. 

(B) nos tempos atuais, outros critérios, além da 
qualificação, são determinantes para a 

manutenção de um bom emprego. 

(C) na atualidade, a concorrência é tão grande, 

que é quase impossível manter-se no topo de 
qualquer estrutura empresarial. 

(D) na sociedade contemporânea, a personalidade 

do indivíduo, a depender do caso, é mais 
importante do que sua formação acadêmica. 

 

02) Da leitura do texto, pode-se inferir: 
 

(A) Os líderes simplesmente nascem feitos e 

nenhum curso pode otimizar o carisma e a 
capacidade de empreendimento. 

(B) Os cursos de mestrado em Administração, 

dentre outros, já não servem como referencial 
em um currículo. 

(C) A seleção de pessoas para provimento de 

cargos tem-se tornado mais difícil em função 

do acesso generalizado aos estudos superiores. 
(D) A chave-mestra para se conseguir e manter 

um emprego é ser capaz de, além dos pré-

requisitos essenciais, surpreender pela 
originalidade pessoal. 

 

03) Segundo o texto, será valorizado, em uma 

empresa, o empregado que 
 

(A) procurar sobressair-se no grupo, pois "não 

aparecer" pode ser prejudicial. 
(B) conseguir destacar-se, mostrando aos demais 

o valor da cultura acadêmica. 

(C) revelar afinidade com o trabalho que realiza, 
com a iniciativa e o constante desejo de 

superação. 

(D) demonstrar segurança em si próprio, porque 
isso gera confiança e respeito por parte dos 

colegas. 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CARGO: MÉDICO AUDITOR 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

04) O termo transcrito que, no texto, pode ser 

substituído pelo indicado ao lado, sem prejuízo 

de significado, é 
 

(A) "umbilicalmente" (L.3) — intimamente. 

(B) "perfil" (L.6) — silhueta. 
(C) "impacto". (L.8) — crise. 

(D) "deslanchar" (L.14) — decrescer. 

 
05) No texto, 

 

(A) "enquanto" (L.12) sugere simultaneidade. 

(B) "claro" (L.4) denota determinação. 
(C) "Em outras palavras" (L.6) indica retificação. 

(D) "infelizmente" (L.10) exprime premonição. 

 
06) Os termos "enfim" (L.8) e "porém" (L.11) 

expressam, respectivamente, ideia de 

 
(A) síntese e condição. 

(B) conclusão e ressalva. 

(C) explicação e adição. 
(D) tempo e adversidade. 

 

07) A alternativa em que a reestruturação proposta 
para o termo transcrito mantém o seu 

significado no contexto é 

 

(A) "mudaram" (L.5) — teriam mudado. 
(B) "fica (...) arrumando" (L.13) — arrumará. 

(C) "reunir" (L.17) — tenha reunido. 

(D) "é formado" (L.9) — forma-se. 
 

08) A alternativa em que está devidamente 

indicada a relação estabelecida, no texto, pela 
preposição transcrita à esquerda é 

 

(A) "para" (L.1) — direção. 
(B) "Até" (L.2)   — limite. 

(C) "a" (L.9)    — proximidade. 

(D) "por" (L.14) — medida. 

 
09) A oração "que (...) o mercado de trabalho é 

formado por três grandes grupos de 

funcionários." (L.9/10) possui o mesmo valor 
morfossintático que a indicada na alternativa: 

 

(A) "que o colega" (L.2). 
(B) "que fazem MBA" (L.5/6). 

(C) "que faz a diferença." (L.11/12). 

(D) "que provoquem impacto." (L.8). 
 

10) Sobre  a expressão transcrita, é verdadeiro o 

que se afirma na alternativa: 

 
(A) "de progredir" (L.4) modifica um nome. 

(B) "da educação formal' (L.4) modifica um 

advérbio. 
(C) "de desafios" (L.8) é paciente da ação verbal. 

(D) "de funcionários" (L.10) completa o sentido de 

um nome. 
 

 

11) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão: 
 

(A) “por três grandes grupos de funcionários.” 

(L.9/10). 
(B) “o funcionário” (L.1) 

(C) “Esse” (L.12). 

(D) “humildade” (L.15). 
 

12) Possui o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“o”, em “o que” (L.10) a palavra na 
alternativa: 

 

(A) “o” em “o funcionário” (L.1). 

(B) “outras” (L.6). 

(C) “quanto” (L.16). 
(D) “Esse” (L.12) 

 

 

AS QUESTÕES 13 A  15 ESTÃO RELACIONADAS 

AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Voltas para casa 

                                  Ferreira Gullar 

 

1. Depois de um dia inteiro de trabalho 

2. voltas para casa, cansado. 

3. Já é noite em teu bairro e as mocinhas 

4. de calças compridas desceram para a porta 

5. após o jantar. 

6. Os namorados vão ao cinema. 

7. As empregadas surgem das entradas de 

serviço. 

8. Caminhas na calçada escura. 
 

9. Consumiste o dia numa sala fechada, 

10. lidando com papéis e números. 

11. Telefonaste, escreveste, 

12. irritações e simpatias surgiram e 

desapareceram 

13. no fluir dessas horas. E caminhas, 

14. agora, vazio, 

15. como se nada acontecera. 
 

16. De fato, nada te acontece, exceto 

17. talvez o estranho que te pisa o pé no elevador 

18. e se desculpa. 

19. Desde quando 

20. tua vida parou? Falas dos desastres, 

21. dos crimes, dos adultérios, 

22. mas são leituras de jornal. Fremes 

23. ao pensar em certo filme que viste: a vida, 

24. a vida é bela! 
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CARGO: MÉDICO AUDITOR 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

25. A vida é bela 

26. mas não a tua. Não a de Pedro, 

27. de Antônio, de Jorge, de Júlio, 

28. de Lúcia, de Míriam, de Luísa... 

 

29. Às vezes pensas 

30. com nostalgia 

31. nos anos de guerra, 

32. o horizonte de pólvora, 

33. o cabrito. Mas a guerra 

34. agora é outra. Caminhas. 

 

35. Tua casa está ali. A janela 

36. acesa no terceiro andar. As crianças 

37. ainda não dormiram. 

38. Terá o mundo de ser para elas 

39. este logro? Não será 

40. teu dever mudá-lo? 

 

41. Apertas o botão da cigarra. 

42. Amanhã ainda não será outro dia. 

 
 Visita ao site: 

http://www.blogsoestado.com, em 

27 de junho de 2016. 

 

13) Na primeira estrofe (v. 1-8), o sujeito poético 

 

(A) retrata a realidade distanciada do seu 
cotidiano. 

(B) apresenta a rotina da vida de um cidadão 

comum. 
(C) analisa, com otimismo, a sociedade 

contemporânea. 

(D) revela predileção por aspectos mórbidos do 
mundo real. 

 

14) As três últimas estrofes (v. 25-42) revelam 

 
(A) existência de hostilidade entre seres de uma 

mesma comunidade. 

(B) sentimento de solidariedade do sujeito poético 
com o comportamento do homem comum. 

(C) desejo de recuperar, através da memória, o 

tempo passado, apesar de suas adversidades. 
(D) predisposição do eu-poético para enxergar a 

necessidade de se promoverem mudanças no 

mundo. 
 

15) No texto, 

 

(A) “cansado” (v.2) é um modificador de “voltas” 
(v.2). 

(B) “de calças compridas” (v.4) completa o sentido 

de “mocinhas” (v.3). 
(C) “te” (v.17) tem valor possessivo. 

(D) “está ali” (v.35) é um predicado nominal. 

 

 

 
 

16) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 

princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 

Saúde em 1990, com base no artigo 198 da 

Constituição Federal de 1988. São 

considerados princípios ideológicos ou 

doutrinários do SUS, exceto: 
 

(A) O acesso equânime aos serviços de saúde 

(B) O respeito à integralidade no acesso aos 

serviços de saúde 

(C) O acesso universal aos serviços de saúde por 

qualquer indivíduo 

(D) O acesso gratuito a qualquer serviço de saúde 

brasileiro 
 

17) De acordo com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde conferidos na Lei n° 

8.080/90, analise as afirmações e assinale a 

incorreta: 
 

(A) O princípio da Universalidade ressalva que a 

saúde é um direito de todos, devendo ser 

garantida a qualquer cidadão, independente de 

raça, etnia ou condição socioeconômica. 

(B) A atenção à saúde em todos os seus meios, 

curativos ou preventivos, individuais ou 

coletivos, atuando em conjunto articulado de 

ações nos três níveis de atenção corresponde à 

integralidade. 

(C) A participação dos usuários na gestão do SUS 

de forma paritária em relação aos outros 

representantes do governo e da saúde, na 

decisão sobre o planejamento das ações para 

melhoria do serviço de saúde prestado 

corresponde à equidade.  

(D) A existência de três esferas de governo, na 

qual cada uma possui atribuições próprias, no 

sentido de descentralizar a administração dos 

serviços de saúde, constitui o princípio 

organizacional de descentralização político-

administrativa. 
 

18) De acordo com os dispostos na Lei n° 8.080/90 

a respeito dos objetivos e atribuições do 

Sistema Único de Saúde, analise as afirmações 

abaixo: 
 

I. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

sanitária, o que inclui o controle de bens de 

consumo ou da prestação de serviços que se 

relacionem direta ou indiretamente com a 

saúde, tais como: produção, comercialização, 

distribuição de produtos farmacêuticos, 

hospitalares, cosméticos, alimentícios, além do 

controle da entrada e saída destes em portos e 

fronteiras. 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 

 

http://www.blogsoestado.com/
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CARGO: MÉDICO AUDITOR 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

II. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

epidemiológica, com ações de detecção, 

prevenção e controle aos determinantes e 

condicionantes de doenças e agravos. 

III. Ao SUS compete executar ações de vigilância à 

saúde do trabalhador, incluindo assistência ao 

trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou 

portador de doença profissional e do trabalho. 

 

Assinale a alternativa que contém o número de 

alternativas incorretas: 

(A) Nenhuma 

(B) Uma 

(C) Duas 

(D) Três 

 

19) De acordo com a Lei N° 8.142/90 que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde, a Conferência de 

Saúde reunir-se-á: 

 

(A) Anualmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Legislativo ou Conselho de Saúde. 

(B) A cada quatro anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Executivo ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(C) A cada três anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Judiciário ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(D) Semestralmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Executivo ou Conselho de Saúde. 

 

20) Órgão colegiado composto por representantes 

do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, que atua de 

forma permanente e deliberativa na 

formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera de governo: 

 

(A) Conselho de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Fundo de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) São princípios fundamentais do Código de Ética 

Médica: 
 

I. O médico pode, em algumas circunstâncias, 

renunciar à sua liberdade profissional, nem 

permitir quaisquer restrições ou imposições 

que possam prejudicar a eficiência e a correção 

de seu trabalho. 

II. Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito 

desempenho ético da Medicina, bem como pelo 

prestígio e bom conceito da profissão. 

III. O médico guardará absoluto respeito pelo ser 

humano e atuará sempre em seu benefício. 

Jamais utilizará seus conhecimentos para 

causar sofrimento físico ou moral, para o 

extermínio do ser humano ou para permitir e 

acobertar tentativa contra sua dignidade e 

integridade. 

IV. 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. 
 

É certo o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) I, III e IV 

(C) II, III e IV 

(D) I, II, III e IV 

 

22) É direito do médico, SALVO: 
 

(A) Decidir, em qualquer circunstância, levando em 
consideração sua experiência e capacidade 

profissional, o tempo a ser dedicado ao 

paciente, fazendo com que o acúmulo de 
encargos ou de consultas venha a prejudicá-lo. 

(B) 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. 
(C) 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. 

(D) Requerer desagravo público ao Conselho 

Regional de Medicina quando atingido no 
exercício de sua profissão. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CARGO: MÉDICO AUDITOR 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

23) O médico não pode: 
 

I. Deixar de assumir responsabilidade sobre 

procedimento médico que indicou ou do qual 

participou, mesmo quando vários médicos 

tenham assistido o paciente. 

II. Atribuir seus insucessos a terceiros e a 

circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em 

que isso possa ser devidamente comprovado. 

III. Deixar de assumir a responsabilidade de 

qualquer ato profissional que tenha praticado 

ou indicado, ainda que solicitado ou consentido 

pelo paciente ou por seu representante legal. 

IV. Deixar de atender em setores de urgência e 

emergência, quando for de sua obrigação fazê-

lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo 

respaldado por decisão majoritária da 

categoria. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 3 

(D) 2 

 

 

24) É vedado ao médico: 

 

I. Usar da profissão para corromper costumes, 

cometer ou favorecer crime. 

II. Desrespeitar o interesse e a integridade do 

paciente em qualquer instituição na qual esteja 

recolhido, independentemente da própria 

vontade. 

III. Deixar de respeitar a vontade de qualquer 

pessoa, considerada capaz fisica e 

mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-

la compulsoriamente, devendo cientificá-la das 

prováveis complicações do jejum prolongado e, 

na hipótese de risco iminente de morte, tratá-

la. 

IV. Deixar de denunciar prática de tortura ou de 

procedimentos degradantes, desumanos ou 

cruéis, praticá-las, bem como ser conivente 

com quem as realize ou fornecer meios, 

instrumentos, substâncias ou conhecimentos 

que as facilitem. 
 

É correto o que se aduz em: 

 

(A) I, III e IV 

(B) III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) I, II e III 

 

 

25) Em relação ao Código de Ética Médica, assinale 

a opção ERRADA. 

 

(A) O Conselho Federal de Medicina, ouvidos os 

Conselhos Regionais de Medicina e a categoria 

médica, promoverá a revisão e atualização do 

presente Código quando necessárias. 

(B) As omissões deste Código serão sanadas pelo 

Conselho Federal de Medicina. 

(C) O médico portador de doença incapacitante 

para o exercício profissional, apurada pelo 

Conselho Regional de Medicina em 

procedimento administrativo com perícia 

médica, terá seu registro suspenso enquanto 

perdurar sua incapacidade. 

(D) Os médicos que cometerem faltas graves 

previstas neste Código e cuja continuidade do 

exercício profissional constitua risco de danos 

irreparáveis ao paciente ou à sociedade não 

poderão ter o exercício profissional suspenso 

mediante procedimento administrativo 

específico. 

 

26) O médico deve: 

 

(A) Informar ao substituto o quadro clínico dos 

pacientes sob sua responsabilidade ao ser 

substituído ao fim do seu turno de trabalho. 

(B) Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de 

paciente, determinados por outro médico, 

mesmo quando em função de chefia ou de 

auditoria, salvo em situação de indiscutível 

benefício para o paciente, devendo comunicar 

imediatamente o fato ao médico responsável. 

(C) Utilizar-se de sua posição hierárquica para 

impedir que seus subordinados atuem dentro 

dos princípios éticos. 

(D) Usar de sua posição hierárquica para impedir, 

por motivo de crença religiosa, convicção 

filosófica, política, interesse econômico ou 

qualquer outro, que não técnico-científico ou 

ético, que as instalações e os demais recursos 

da instituição sob sua direção, sejam utilizados 

por outros médicos no exercício da profissão, 

particularmente se forem os únicos existentes 

no local. 
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CARGO: MÉDICO AUDITOR 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

27) A Auditoria em Serviços de Saúde tem como 

objetivo básico conhecendo os contratos 

estabelecidos entre as partes, a exigência do 

fiel cumprimento do que foi acordado, e assim: 
 

1. Garantir a qualidade pelos serviços de saúde 

oferecidos e prestados. 

2. Manter o equilíbrio do sistema, possibilitando a 

todos o direito à saúde. 

3. Revisar, avaliar e apresentar subsídios, 

visando o aperfeiçoamento dos procedimentos 

administrativos, controles internos, normas, 

regulamentos e relações contratuais. 

4. Fazer cumprir os preceitos legais ditados pela 

legislação pátria ou pela ética médica e de 

defesa do consumidor. 

5. Atuar desenvolvendo seu papel nas fases de: 

Pré-Auditoria, Auditoria Operativa, Auditoria 

Analítica e Auditoria Mista. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

(A) 10 

(B) 13 

(C) 15 

(D) 12 

 

28) Quanto à amplitude, a auditoria médica pode 

ser: 

 

(A) Liberatória e Ordenadora. 

(B) Técnica e Administrativa. 

(C) Global e específica. 

(D) Educativa e Orientadora.  

 

29) "É um conjunto de documentos padronizados e 

ordenados, destinado ao registro dos cuidados 

profissionais prestados ao paciente pelos 

serviços de saúde público ou privado. Ele é um 

elemento valioso e a instituição que o atende, 

para o médico, bem como para o ensino e a 

pesquisa, servindo também como instrumento 

de defesa legal". 
 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

 

(A) Exame Médico. 

(B) Prontuário médico. 

(C) Auditoria Médica. 

(D) Consulta médica. 

 

30) Acerca da ética em auditoria, marque a opção 

ERRADA. 
 

(A) A perícia é amplamente utilizada em órgãos 

públicos e privados e em si não é antiética. O 

exame do paciente, desde que este o permita, 

pode ser feito com o objetivo de verificação 

dos serviços a serem prestados ou já 

prestados. 

(B) O cuidado ético a ser tomado, tanto por 

médicos prestadores de serviços quanto pelos 

auditores, é de não transformar o paciente em 

objeto de interesse ou vítima de divergências 

entre médicos e operadoras de planos de 

saúde. Tanto o prestador de serviços quanto o 

auditor devem buscar sempre o benefício do 

paciente, alvo de toda a atenção médica. 

(C) Não há como resolver conflitos médicos ou 

financeiros a posteriori, sem a presença do 

paciente. A solicitação, por parte do perito, do 

envio de exames subsidiários ou de relatórios 

médicos podem dirimir a maior parte das 

dúvidas existentes. 

(D) Quanto à auditoria de contas médicas, o 

auditor deve ter o cuidado de preservar o 

prontuário médico de suas observações. 

Anotações poderão ser feitas na folha de 

faturamento ou nos impressos da contratante 

de serviços, mas nunca no prontuário médico. 

 

31) A auditoria médica pode trazer diversos 

benefícios aos estabelecimentos de saúde, 

como: 

 

I. Otimização dos recursos financeiros (uso 

adequado dos recursos). 

II. Aumento no nível de satisfação dos usuários 

(atendimento das necessidades do paciente. 

III. Melhoria dos processos operacionais do 

estabelecimento de saúde. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) I 
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CARGO: MÉDICO AUDITOR 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

32) Acerca do médico Auditor, assinale a opção 

ERRADA. 

 

(A) O médico, na função de auditor, só poderá 

acompanhar procedimentos no paciente com 

autorização do mesmo, ou de seu 

representante legal e/ou do seu médico 

assistente. 

(B) Não compete ao médico, na função de auditor, 

a aplicação de quaisquer medidas punitivas ao 

médico assistente ou instituição de saúde, 

cabendo-lhe somente recomendar as medidas 

corretivas em seu relatório, para o fiel 

cumprimento da prestação da assistência 

médica. 

(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, encontrando 

impropriedades ou irregularidades na 

prestação do serviço ao paciente, não deve 

comunicar o fato por escrito ao médico 

assistente, solicitando os esclarecimentos 

necessários para fundamentar suas 

recomendações. 

 

33) Sobre os aspectos relacionados à Auditoria 

Médica, assinale a opção verdadeira. 

 

(A) A auditoria do ato médico constitui-se em 

importante mecanismo de controle e avaliação 

dos recursos e procedimentos adotados, 

visando sua resolubilidade e melhoria na 

qualidade da prestação dos serviços. 

(B) A auditoria médica caracteriza-se como ato 

médico, por exigir conhecimento técnico pleno 

e integrado da profissão. 

(C) O médico, no exercício da auditoria, deverá ser 

regularizado no Conselho Regional de Medicina 

da jurisdição onde ocorreu a prestação do 

serviço auditado. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

34) Acerca dos níveis de atuação da auditoria 

médica, assinale a opção FALSA. 

 

(A) No Sistema Único de Saúde, a atuação da 

Auditoria é voltada para o plano assistencial, 

na análise de fichas e prontuários, gestões de 

sistema na análise de indicadores e 

programação. Engloba também a parte 

financeira/contábil e patrimonial, que excluem 

os convênios. 

(B) Nos planos e seguros de saúde o médico atua 

como orientador, interpretando normas 

acordadas nos contratos, ordenador, 

conhecendo os direitos e deveres para 

autorização de procedimentos a serem 

realizados, fiscalizador, verificando a finalidade 

e a indicação dos procedimentos, controlador 

evitando desperdício e mantendo a qualidade 

da assistência como também respeitando os 

direitos do paciente. 

(C) Na análise de contas médicas, a atuação da 

Auditoria está voltada para verificação de 

códigos solicitados, autorizados ou não, 

corrigindo eventuais distorções, evitando 

cobrança incorreta e a conseqüente glosa. 

(D) A auditoria em seus diversos níveis de atuação 

deve considerar a elevação dos padrões 

técnicos e a melhoria das condições 

hospitalares. O Auditor em qualquer área de 

atuação contribui para a empresa pública ou 

privada, no sentido de promover e manter a 

saúde do usuário. 

 

35) Em relação ao médico auditor, observe os itens 

a seguir. 

 

I. Compete ao médico, na função de auditor, a 

aplicação de quaisquer medidas punitivas ao 

médico assistente ou instituição de saúde, 

cabendo-lhe somente recomendar as medidas 

corretivas em seu relatório, para o fiel 

cumprimento da prestação da assistência 

médica. 

II. É vedado ao médico, na função de auditor, 

propor ou intermediar acordos entre as partes 

contratante e prestadora que visem restrições 

ou limitações ao exercício da Medicina, bem 

como aspectos pecuniários. 

III. O médico, na função de auditor, não pode ser 

remunerado ou gratificado por valores 

vinculados à glosa. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I e III 

(B) I, II e III 

(C) II e III 

(D) II 
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CARGO: MÉDICO AUDITOR 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

36) O auditor médico tem como funções, dentre 

outras: 

 

I. Ordenador - Como conhecedor dos direitos e 

deveres que devem ser exercitados entre as 

partes, autoriza a realização dos 

procedimentos e ordena seu pagamento 

quando comprovado sua realização. 

II. Fiscalizador - Representante do plano ou do 

seguro de saúde e investido na função de 

médico fiscaliza a legalidade do procedimento 

realizado dentro da doutrina ética. 

III. Orientador - Participa do processo como 

elemento habilitado a orientar o cumprimento 

das normas acordadas nos contratos firmados 

e que envolvem as partes (Usuário X Plano de 

Saúde X Prestador de Serviço). 

IV. Controlador - Controla o orçamento e os gastos 

evitando o desperdiço, possibilitando a partir 

da sua atuação o equilíbrio e a vida do 

sistema. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 
 

(A) 3 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 2 

 

37) A implantação de um sistema de gestão de 

custos deve, idealmente, estar alinhada aos 

objetivos estratégicos da organização. 

Lembrando que a estratégia deve guiar 

decisões, as ações podem ser sintetizadas, de 

modo geral, nos seguintes passos: 
 

1. Análise das informações. 

2. Produção de relatórios. 

3. Cálculos – definição da transferência dos 

custos aos centros de custos finais (ou 

produtivos) de forma a possibilitar a 

determinação dos custos unitários dos serviços 

prestados. 

4. Produção das informações de custos – coleta 

de dados. 

5. Definições e classificação de itens de custos, 

critérios de rateios e de produção, além da 

forma de alocá-los aos centros de custos. 

6. Segmentação do hospital em centros de custos 

e a classificação destes quanto as suas 

funções. 
 

A soma dos números corretos é: 
 

(A) 18 

(B) 21 

(C) 16 

(D) 15 

38) Os centros de custos administrativos são 

aqueles relacionados com as atividades de 

natureza administrativa. Também prestam 

serviços para outros centros de custos 

administrativos, produtivos e auxiliares. Seus 

custos são rateados aos demais centros de 

custos, igualmente, por produtos ou serviços 

prestados. São exemplos de centro de custos 

administrativos o apoio à: 

 

I. Farmácia. 

II. Diretoria hospitalar. 

III. Telefonia. 

 

É certo o que se afira em: 

 

(A) I 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I e III 

 

 

39) O medico auditor deve: 

 

(A) Propor correções dos pontos falhos presentes 

encontrados. 

(B) Identificar e relatar os atos danosos quando 

evidenciados. 

(C) Mediar as ações entre as partes envolvidas. 

(D) As alternativas "A", "B" e "C" estão corretas. 

 

40) Não pode um auditor realizar sua atividade em 

toda sua plenitude se não conhecer: 

 

I. Tabela de materiais descartáveis. 

II. Seu papel de auditor no processo. 

III. Detalhes do Contrato firmado entre as partes 

envolvidas. 

IV. Relação dos Prestadores de Serviços. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 3 

(D) 2 
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