PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2020

MÉDICO AUDITOR SAÚDE PÚBLICA

31230
N
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. É responsabilidade exclusiva do candidato à conferência de seus dados pessoais, em especial o nome, o
número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção e a marcação do
gabarito na sua Folha de Respostas. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal/chefe de
sala, para registro em ata.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta e se este caderno de provas corresponde ao cargo
(cabeçalho desta página) para o qual você se candidatou.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 40 questões. Não serão consideradas reclamações posteriores
ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E,
das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta,
preenchendo totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta.
8. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta
mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou
que não esteja preenchido integralmente.
9. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será
substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
10. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
11. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer outro
recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do candidato.
12. A prova objetiva terá duração máxima de 4h, incluído o tempo para preenchimento do cartão de
respostas.
13. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1h hora de seu início e poderá levar o caderno
de provas 1h hora antes de seu término.
14. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
15. As saídas para banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas durante a realização das provas.
Não será permitida a permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a
entrega do cartão respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível
nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.
16. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é
apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
17. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.

Boa prova!
______________________________________________________
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Língua Portuguesa
TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 03.

eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu
és responsável pela rosa...
- Eu sou responsável pela minha rosa... repetiu o
principezinho, a fim de se lembrar.
SAINT-EXUPÉRY, Antoine. O Pequeno Príncipe, capítulo XXI. Tradução: Dom
Marcos Barbosa. Editora Agir.

Assim o principezinho cativou a raposa. Mas, quando
chegou a hora da partida, a raposa disse:
- Ah! Eu vou chorar.
- A culpa é tua, disse o principezinho, eu não queria
te fazer mal; mas tu quiseste que eu te cativasse...
- Quis, disse a raposa.
- Mas tu vais chorar! disse o principezinho.
- Vou, disse a raposa.
- Então, não sais lucrando nada!
- Eu lucro, disse a raposa, por causa da cor do trigo.
Depois ela acrescentou:
- Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é
a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus,
e eu te farei presente de um segredo.
Foi o principezinho rever as rosas:
- Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa,
vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou,
nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha
raposa. Era uma raposa igual a cem mil outras. Mas
eu fiz dela um amigo. Ela á agora única no mundo.
E as rosas estavam desapontadas.
- Sois belas, mas vazias, disse ele ainda. Não se
pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida um
transeunte qualquer pensaria que se parece
convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante
que vós todas, pois foi a ela que eu reguei. Foi a ela
que pus sob a redoma. Foi a ela que abriguei com o
pára-vento. Foi dela que eu matei as larvas (exceto
duas ou três por causa das borboletas). Foi a ela que
eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo
calar-se algumas vezes. É a minha rosa.
E voltou, então, à raposa:
- Adeus, disse ele...
- Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito
simples: só se vê bem com o coração. O essencial é
invisível para os olhos.
- O essencial é invisível para os olhos, repetiu o
principezinho, a fim de se lembrar.
- Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua
rosa tão importante.
- Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa...
repetiu o principezinho, a fim de se lembrar.
- Os homens esqueceram essa verdade, disse a
raposa. Mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas
MÉDICO AUDITOR SAÚDE PÚBLICA

Questão 01
No trecho "Tu te tornas eternamente responsável por
aquilo que cativas", o termo destacado é:
a) Segunda pessoa do plural.
b) Segunda pessoa do singular.
c) Primeira pessoa do plural.
d) Primeira pessoa do singular.
e) Terceira pessoa do singular.
Questão 02
Na frase "É muito simples: só se vê bem com o
coração. O essencial é invisível para os olhos", a
palavra destacada significa:
a) fundamental.
b) transparente.
c) desnecessário.
d) maravilhoso.
e) correto.
Questão 03
No trecho "Era uma raposa igual a cem mil outras.
Mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora única no
mundo",
os
termos
destacados
são,
respectivamente:
a) Advérbio, numeral, artigo, substantivo.
b) Interjeição, numeral, pronome, verbo.
c) Verbo, numeral, pronome, substantivo.
d) Preposição, numeral, pronome, adjetivo.
e) Substantivo, numeral, conjunção, adjetivo.

TEXTO 02
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 04 a 05.
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Tirinhas Armandinho - Tudo Junto e Misturado - Litoral. Dsiponível em:
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=tirinhas+armandinho+
e&sa=X&ved=2ahUKEwj_qIK5s8XrAhXimuAKHZKcDkcQsAR6BAgKEAE&biw=13
66&bih=657#imgrc=CAzIcviW2wri4M

Questão 04
Assinale a alternativa CORRETA.
a) A palavra água tem 4 letras e 3 fonemas.
b) As palavras essencial e colocou têm 4 sílabas
cada uma.
c) A palavra essencial tem a seguinte divisão
silábica: es - sen - ci - al.
d) A palavra óbvio tem a seguinte divisão silábica: ó
- b - vi - o.
e) A palavra essa têm o mesmo número de letras e
de fonemas.
Questão 05
Sobre a pontuação utilizada nas falas das
personagens da tirinha, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Na última fala da tirinha empregou-se o ponto de
exclamação.
b) O emprego das reticências ocorreu em todas as
falas das personagens da tirinha.
c) O emprego das aspas ocorreu em todas as frases
das personagens da tirinha.
d) Empregou-se o ponto de interrogação apenas na
última fala da tirinha.
e) Em todas as falas empregou-se o ponto de
interrogação.

TEXTO 03
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 06 a 07.
Empatia: capixabas dão show de solidariedade
em vários lugares do Espírito Santo
Diante do Novo Coronavírus, alguns capixabas
buscaram levar amor e ajudar os que mais
sofrem neste momento
MÉDICO AUDITOR SAÚDE PÚBLICA

Atualizado 27/03/2020 07:01:11
Em meio à pandemia do Novo Coronavírus que
atinge o mundo todo e também o Espírito Santo,
capixabas esbanjam empatia e o sentimento de
solidariedade toma conta de muita gente! Foi o caso
do dono de um restaurante localizado em Vila Velha,
que abriu as portas do estabelecimento e distribuiu
pratos de comida para moradores em situação de
rua.
"A partir de hoje, quem mora na rua e precisa comer
vai vim até meu restaurante que eu vou distribuir
comida de forma gratuita para vocês", disse em um
vídeo gravado e publicado nas redes sociais.
No combate ao Novo Coronavírus, a Receita Federal
também ajudou. Todos os termômetros apreendidos
na Alfândega foram doados para a Secretaria de
Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa), uma
decisão tomada pelo delegado Fabrício Betto.
Além dele, outros casos de empatia também foram
vistos no Espírito Santo, como o caso do professor
de matemática que ofereceu aulas de reforço online
e também da dentista Mariella Gottardi, que criou
uma campanha para arrecadar sabão e abastecer as
comunidades. "Eu abri uma conta e juntei uma verba
com todos meus amigos. Recebi o apoio de
supermercados que me ajudaram a distribuir os
donativos. Além disso, reforço que toda minha ação
foi sem sair de casa", concluiu a profissional da área
de saúde.
Em uma rede de hotel, por exemplo, faltam turistas,
mas não falta amor. Luzes foram acessas em
formato de coração e fé. Um movimento voltado para
população em situação de rua, fez uma campanha
pedindo ajuda para todos os moradores que neste
momento enfrentam a falta de alimentos e produtos
de higiene. Em um vídeo publicado, os
organizadores pediam ajuda a toda população
capixaba.
Disponível

em:

https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/03/2020/empatia-capixabas-dao-sho
w-de-solidariedade-em-varios-lugares-do-espirito-santo. Acesso em 30/08/2020.

Questão 06
Assinale a alternativa CORRETA sobre o texto:
a) Trata-se de um poema e tem o objetivo de
sensibilizar os leitores.
b) Trata-se de uma receita e tem o objetivo de
instruir os leitores.
c) Trata-se de uma entrevista e tem o objetivo de
relatar algo aos leitores.
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d) Trata-se de uma notícia e tem o objetivo de
informar algo aos leitores.
e) Trata-se de uma carta e tem o objetivo de
informar algo aos leitores.
Questão 07
Sobre o trecho do título "Capixabas dão show de
solidariedade em vários lugares do Espírito Santo",
assinale a alternativa CORRETA:
a) Trata-se de uma oração sem sujeito.
b) Trata-se de uma oração com sujeito simples.
c) Trata-se
de
uma
oração
com
sujeito
indeterminado.
d) Trata-se de uma frase nominal.
e) Trata-se de uma oração com sujeito composto.

TEXTO 04
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 08 a 09.

Você culpa seus pais por tudo
Isso é absurdo
São crianças como você
O que você vai ser
Quando você crescer
A figura de
destacados é:

linguagem

Nos versos

É preciso amar as pessoas
Como se não houvesse amanhã
Porque se você parar pra pensar
Na verdade não há

A palavra destacada indica:

em:

https://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/pais-e-filhos.html.

Acesso em: 30/08/2020

Questão 08

versos

Questão 09

São crianças como você
O que você vai ser
Quando você crescer

Disponível

nos

a) Hipérbole.
b) Eufemismo.
c) Metáfora.
d) Comparação.
e) Prosopopeia.

[...]

Sou uma gota d'água
Sou um grão de areia
Você me diz que seus pais não entendem
Mas você não entende seus pais
Você culpa seus pais por tudo
Isso é absurdo
São crianças como você
O que você vai ser
Quando você crescer

presente

a) intensidade.
b) tempo.
c) modo.
d) negação.
e) lugar.
Questão 10
Sobre o texto, assinale a alternativa CORRETA:
a) Trata-se de um trecho de peça teatral.
b) Trata-se de um texto instrucional, uma receita.
c) Trata-se de um poema escrito em versos e
estrofes.
d) Trata-se de um diálogo de um texto narrativo.
e) Trata-se de uma notícia.

Conhecimentos Gerais

Releia os versos:
Questão 11
Sou uma gota d'água
Sou um grão de areia
Você me diz que seus pais não entendem
Mas você não entende seus pais
MÉDICO AUDITOR SAÚDE PÚBLICA

O governo federal lançou recentemente um
programa chamado de "Casa Verde e Amarela",
tendo como foco a regularização fundiária e na
redução da taxa de juros, para aumentar o acesso
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dos cidadãos ao financiamento da casa própria.
https://agenciabrasil.ebc.com.br
Segundo o próprio governo este programa reformula
outro já vigente, com objetivos semelhantes. Qual o
nome deste programa?
a) A casa do povo.
b) Minha casa feliz.
c) Minha vida em uma casa.
d) Casa para o povo.
e) Minha casa minha vida.
Questão 12
Diante da pandemia do novo coronavírus o Governo
Federal criou, com a aprovação do Congresso
Nacional, um auxílio com o intuito de amparar
financeiramente, mesmo que de forma parcial, os
trabalhadores que tiveram perdas financeiras neste
momento. Qual foi o nome dado a este auxílio?
a) Vale corona.
b) Bolsa família.
c) Auxílio trabalhador.
d) Auxílio pandemia.
e) Auxílio emergencial.
Questão 13
"O ___________ absorve 33% da população
economicamente ativa no Espírito Santo e é
responsável por 30% do PIB Estadual, sendo a
atividade econômica mais importante em 80% dos
municípios capixabas. O setor engloba desde a
produção agropecuária e extrativa não mineral até as
atividades de transporte, comércio e serviços ligados
à distribuição dos bens produzidos no campo."
https://www.es.gov.br
A palavra que completa corretamente o texto acima
é o termo que designa um setor da economia com
grande relevância no estado do Espírito Santo. Qual
dos termos abaixo completa corretamente o texto?
a) frutinegócio
b) ruralismo
c) organicismo
d) hidronegócio
e) agronegócio
Questão 14
O estado do Espírito Santo está dividido em dez
Microrregiões de Planejamento. Identifique a opção
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que corresponde à região onde está localizado o
município de São Roque do Canaã.
a) Centro-Oeste.
b) Noroeste.
c) Rio Doce.
d) Caparaó.
e) Metropolitana.
Questão 15
Em São Roque do Canaã existem quatro bacias
hidrográficas principais que estão citadas entre os
itens abaixo. Analise cada um deles classificando-os
como certo (C) ou errado (E).
(__)Bacia Hidrográfica do Rio Santa Júlia e
Hidrográfica do Rio Mutum ou Boapaba.
(__)Bacia Hidrográfica do Rio Triunfo e
Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce.
(__)Bacia Hidrográfica do Rio Jucu e
Hidrográfica do Rio São Francisco.
(__)Bacia Hidrográfica do Rio Beneventes e
Hidrográfica do Rio Paraíba.

Bacia
Bacia
Bacia
Bacia

No que diz respeito à denominação destas bacias,
assinale a alternativa que corresponde sequência
CORRETA.
a) E, E, C, C.
b) C, C, E, E.
c) C, E, C, E.
d) C, E, E, E.
e) E, C, C, E.
Questão 16
O estado do Espírito Santo tem suas riquezas
naturais representadas principalmente por um dos
seis grandes biomas brasileiros e, entre estes seis,
podemos citar outro que não se encontra neste
estado, mas que tem grande relevância para o país,
pois é considerado o maior bioma brasileiro e
desperta as atenções mundiais por se tratar de uma
região com papel fundamental para o equilíbrio do
meio ambiente, mas também é alvo constante de
ações destrutivas.
Dois dos itens abaixo citam os nomes destes
biomas. Identifique-os e escolha a alternativa que
corresponde à resposta CORRETA.
I. Cerrado.
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II. Mata Atlântica.
III. Amazônia.
IV. Caatinga.
V. Pampa.
VI. Pantanal.
a) As alternativas II e IV estão corretas.
b) As alternativas II e III estão corretas.
c) As alternativas I e III estão corretas.
d) As alternativas V e VI estão corretas.
e) As alternativas II e VI estão corretas.
Questão 17
O ordenamento do ambiente urbano busca a
melhoria na qualidade de vida da população e serve
de base para o conceito de Cidades Sustentáveis,
que tem como principal objetivo a correta destinação
dos resíduos sólidos. A alternativa que traduz
corretamente a expressão "resíduos sólidos" é:
a) Material, substância, objeto ou bem descartado
resultante da indústria alimentícia.
b) Material, substância, objeto ou bem descartado
resultante de atividades humanas em sociedade.
c) Material, substância, objeto ou bem descartado
resultante de atividades econômicas.
d) Material, substância, objeto ou bem descartado
resultante dos bens de consumo humano direto.
e) Material, substância, objeto ou bem descartado
resultante de todas as atividades industriais.
Questão 18
Nos últimos anos os brasileiros têm visto com maior
frequência a divulgação e o apelo dos governantes
para que a população participe ativamente das
campanhas que visam promover o controle
epidemiológico de doenças como febre amarela,
sarampo, entre outras.
Recentemente, muito se têm ouvido falar sobre
pesquisas que buscam uma alternativa eficiente
contra o coronavírus, que causou uma grande
pandemia. Qual é o nome dado às substâncias
usadas nestes casos?
a) Toxina.
b) Remédio.
c) Vacina.
d) Antídoto.
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e) Placebo.
Questão 19
Apesar de ter como principal atividade econômica a
agricultura, São Roque do Canaã também tem
expressão econômica na indústria, destacando-se
em três setores. Qual a alternativa que cita
corretamente as atividades industriais exercidas
neste município?
a) Fabricação de peças automotivas, esquadrias de
madeira e fabricação de aguardente.
b) Indústria de olarias, esquadrias de madeira e
fabricação de suco de frutas.
c) Indústria de olarias, móveis de madeira e
fabricação de açúcar.
d) Indústria de mecânica, esquadrias de madeira e
fabricação de aguardente.
e) Indústria de olarias, esquadrias de madeira e
fabricação de aguardente.
Questão 20
De acordo com informações históricas o nome do
município de São Roque do Canaã foi escolhido com
base em fatores culturais, geográficos e sociais que
alcançavam lugar de destaque à época. Qual a
alternativa que descreve corretamente estes fatores?
a) De acordo com a cultura da época o nome da
cidade era determinado exclusivamente pelo
governante local que, neste caso, escolheu o
nome de São Roque por considera-lo seu santo
protetor e acrescentou o "Canaã" por ter sido
também ele quem nomeou o Vale do Canaã.
b) De acordo com a cultura da época o nome da
cidade era determinado exclusivamente pelo
governante local que, neste caso, escolheu o
nome de São Roque por considera-lo seu santo
protetor. Para se diferenciar de outras cidades
que já possuíam este nome acrescentou-se o
"Canaã", em homenagem ao Vale do Canaã.
c) A aparição misteriosa de uma imagem de São
Roque na principal estrada da localidade e a
influencia da cultura religiosa predominante à
época e uma homenagem ao Vale do Canaã.
d) A cultura religiosa predominante entre os
habitantes e a presença de um grande número de
animais silvestres na região determinaram a
escolha pelo nome de São Roque, considerado
protetor dos animais. Para se diferenciar de
outras cidades que já possuíam este nome
acrescentou-se o "Canaã", em homenagem ao
Vale do Canaã.

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
CONCURSO PÚBLICO

e) A cultura religiosa predominante entre os
habitantes e a ocorrência de uma grande peste
que assolou a região determinaram a escolha
pelo nome de São Roque, considerado protetor
contra a peste. Para se diferenciar de outras
cidades
que
já
possuíam
este
nome
acrescentou-se o "Canaã", em homenagem ao
Vale do Canaã.

Conhecimentos Específicos
Questão 21
Sobre o tema "Segurança do paciente em serviços
de saúde", marque a alternativa INCORRETA:
a) As ações estabelecidas são estendidas a todos os
serviços de saúde, sejam eles públicos, privados,
incluindo aqueles que exercem ações de ensino e
pesquisa,
consultórios
individualizados,
laboratórios clínicos e os serviços móveis e de
atenção domiciliar.
b) Compete ao Núcleo de Segurança do Paciente
(NSP) promover ações para a gestão de risco no
serviço de saúde, bem como desenvolver ações
para a integração e a articulação multiprofissional
no serviço de saúde.
c) Segurança do paciente se refere a redução, a um
mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário
associado à atenção à saúde.
d) A cultura da segurança refere-se a um conjunto
de
valores,
atitudes,
competências
e
comportamentos
que
determinam
o
comprometimento com a gestão da saúde e da
segurança, substituindo a culpa e a punição pela
oportunidade de aprender com as falhas e
melhorar a atenção à saúde.
e) O serviço de saúde deve estabelecer estratégias
e ações voltadas para Segurança do Paciente,
tais como: mecanismos de identificação do
paciente e orientações para a higienização das
mãos.
Questão 22
Classicamente, os fatores de risco para a saúde e
segurança dos trabalhadores, presentes ou
relacionados ao trabalho, podem ser classificados
em cinco grandes grupos: físicos, químicos,
biológicos, ergonômicos e psicossociais, e
mecânicos e de acidentes. A eliminação desses
fatores de risco reduz a incidência ou modifica o
curso evolutivo da doença ou agravo à saúde.

ao trabalho, marque a alternativa CORRETA:
a) Atividades ou operações realizadas sob ar
comprimido não serão consideradas insalubres.
b) No mapa de risco confeccionado pela Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes- CIPA os
riscos
ambientais
do
tipo
físicos
são
representados pela cor vermelha.
c) O serviço de saúde deve garantir mecanismos de
prevenção dos riscos de acidentes de trabalho,
mas o fornecimento de Equipamentos de
Proteção Individual - EPI é responsabilidade dos
trabalhadores.
d) De acordo com a norma regulamentadora 15 (NR
15), a insalubridade deve ser atribuída ao
trabalhador de acordo com o exercício do
trabalhado e divide-se em grau máximo, médio e
mínimo.
e) Entende-se por Limite de Tolerância a
concentração ou intensidade máxima ou mínima,
relacionada com a natureza e o tempo de
exposição ao agente, que causará dano à saúde
do trabalhador, durante a sua vida laboral.
Questão 23
Um organismo é considerado intoxicado quando
entra em contato com uma substância química não
nutritiva que produza um desequilíbrio fisiológico
nocivo, podendo produzir sinais clínicos e
laboratoriais ou não. Esta substância química que
não é produzida pelo organismo, é chamada de
xenobiótico, e a sua capacidade de causar danos a
um organismo vivo é chamada de toxicidade.
(Fonte: https://www.inca.gov.br)
Acerca do tema, marque a alternativa CORRETA:
a) A única via de introdução de agentes químicos
xenobióticos com potencial toxicológico no
organismo humano é a pele.
b) A doença de Itai-itai, enfermidade causada
exclusivamente pela exposição ao chumbo, é
definida como uma forma de osteomalácia renal.
c) As reações agudas ao uso da cocaína associadas
ao sistema cardiovascular incluem hipertensão
arterial sistêmica (HAS), infarto agudo do
miocárdio (IAM) e cardiomiopatia.
d) A morfina é substância tóxica de dependência
química e psíquica. É um produto sintético
(diacetilmorfina) e tem a forma de pó branco e
cristalino. Após injetado no usuário, este
apresenta de início euforia, disposição, alegria.

Sobre o tema Insalubridade e Riscos relacionados
MÉDICO AUDITOR SAÚDE PÚBLICA
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e) Os agentes tóxicos sistêmicos são substâncias
que provocam efeitos deletérios ao organismo no
mesmo local do contato inicial.
Questão 24
Sobre as disposições legais relacionadas ao
processo de notificação de doenças, agravos e
eventos de saúde, é CORRETO afirmar que:
a) A comunicação de doença, agravo ou evento de
saúde pública de notificação compulsória pode
ser realizada à autoridade de saúde por qualquer
cidadão que deles tenha conhecimento.
b) A notificação compulsória semanal é notificação
compulsória realizada em até 24 (vinte e quatro)
horas, a partir do conhecimento da ocorrência de
doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo
meio de comunicação mais rápido disponível.
c) A notificação compulsória realizada em até 7
(sete) dias, a partir do conhecimento da
ocorrência de doença ou agravo, é denominada
notificação compulsória negativa.
d) Notificação compulsória é a comunicação
voluntária e não obrigatória à autoridade de
saúde, realizada pelos médicos responsáveis
pelos estabelecimentos de saúde públicos sobre a
ocorrência de suspeita ou confirmação de doença
ou evento de saúde pública.
e) Agravo é definido como a situação que pode
constituir potencial ameaça à saúde pública, como
a ocorrência de surto ou epidemia de causa
desconhecida.
Questão 25
Sobre o orçamento da Seguridade Social e Formas
de Financiamento do Setor, marque a alternativa
INCORRETA:
a) A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar
os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social.
b) A universalidade de cobertura e atendimento é
objetivo exclusivo da saúde, tendo em vista ser o
único subsistema aberto a todos e independente
de contribuição.
c) O sistema único de saúde será financiado, nos
termos do art. 195 da constituição de 1988, com
recursos do orçamento da seguridade social, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.
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d) Instituída pela Constituição Federal de 1988, a
Seguridade Social tem como um de seus
pressupostos a não vinculação entre benefício e
contribuição.
e) A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e de contribuições
sociais.
Questão 26
Sobre a anatomia do Sistema cardiovascular e do
Sistema músculo esquelético, marque a alternativa
CORRETA:
a) O osso zigomático está localizado no tórax.
b) Os ossos úmero e do rádio estão localizados no
crânio.
c) A artéria radial, localizada na região dos ombros,
envia sangue do ventrículo esquerdo para o
corpo.
d) A valva Tricúspide cardíaca que permite o fluxo
de sangue entre o átrio direito e o ventrículo
direito.
e) O tecido ósseo compõe-se quase exclusivamente
de células e tem a função de cobrir superfícies.
Questão 27
Acerca das
CORRETA:

perícias,

marque

a

alternativa

a) Cabe ao médico receber remuneração ou
gratificação por valores vinculados à glosa ou ao
sucesso da causa, quando na função de perito.
b) O médico pode 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.
c) É direito do médico, em qualquer situação,
autorizar, vetar, bem como modificar, quando na
função de perito, procedimentos propedêuticos ou
terapêuticos instituídos.
d) É vedado ao médico ser perito do próprio
paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer
outra com a qual tenha relações capazes de influir
em seu trabalho ou de empresa em que atue ou
tenha atuado.
e) Qualquer médico pode assinar laudos periciais,
mesmo que não tenha realizado pessoalmente o
exame.
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Questão 28
"São documentos que estabelecem critérios para o
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o
tratamento preconizado, com os medicamentos e
demais produtos apropriados, quando couber; as
posologias recomendadas; os mecanismos de
controle clínico; e o acompanhamento e a verificação
dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos
gestores do SUS. Devem ser baseados em
evidência científica e considerar critérios de eficácia,
segurança, efetividade e custo-efetividade das
tecnologias recomendadas." (Fonte: https://www.
saude.gov.br/)
A descrição acima se refere:
a) Protocolos Assistenciais.
b) Protocolos e Diretrizes Terapêuticas.
c) Higiene e Segurança no trabalho.
d) Organização da Atenção Hospitalar.
e) Assistência médica suplementar.
Questão 29
A saúde do trabalhador é um componente do
Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, que visa à
promoção
da
saúde
e
à
redução
da
morbimortalidade da população trabalhadora. A
respeito desse tema, marque Verdadeiro (V) ou
Falso (F) nos itens abaixo:
(__)A
elaboração
de
normas
técnicas
e
estabelecimento de padrões de qualidade para
promoção da saúde do trabalhador é uma
competência exclusiva dos municípios.
(__)A Vigilância em Saúde do Trabalhador tem como
objetivo conhecer a realidade de saúde da
população trabalhadora, independente da forma de
inserção no mercado de trabalho e do vínculo
trabalhista estabelecido.
(__)À direção estadual do Sistema Único de Saúde
(SUS) compete coordenar e, em caráter
complementar, executar ações e serviços de saúde
do trabalhador.
A sequência CORRETA é:
a) F, F, V.
b) V, F, F.
c) F, V, V.

MÉDICO AUDITOR SAÚDE PÚBLICA

d) V, V, F.
e) F, V, F.
Questão 30
A Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS é
um órgão governamental, que tem como finalidade
promover a defesa do interesse público na
assistência suplementar à saúde, regular as
operadoras setoriais - inclusive quanto às suas
relações com prestadores e consumidores - e
contribuir para o desenvolvimento das ações de
saúde no país. Acerca do tema, marque Verdadeiro
(V) ou Falso (F) nos itens abaixo:
(__)A Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, uma autarquia sob o regime especial, é
vinculada ao Ministério da Saúde.
(__)As entidades que mantêm sistemas de
assistência privada à saúde na modalidade de
autogestão são dispensadas da apresentação de
descrição pormenorizada dos serviços de saúde
próprios oferecidos para obter a autorização de
funcionamento junto à Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
(__)Compete à ANS estabelecer normas para
ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS.
A sequência CORRETA é:
a) F, V, F.
b) V, V, F.
c) V, F, V.
d) V, F, F.
e) F, F, V.
Questão 31
Patologia é a especialidade médica que estuda as
doenças e as alterações que estas provocam no
organismo. A respeito do tema, marque a alternativa
CORRETA:
a) Em um esfregaço cervical normal, é comum
encontrar células adiposas.
b) Hipoplasia é aumento no número de células de
um órgão ou tecido, geralmente resultando em um
aumento do seu volume.
c) Na coloração de Hematoxilina e Eosina, o corante
Hematoxilina é considerado ácido e o corante
eosina é considerado básico.
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d) Um tumor maligno em um epitélio de revestimento
é denominado de adenoma.
e) O antígeno CA 125 é o marcador mais específico
para tumores no ovário.
Questão 32
Sobre o tema "Auditoria em saúde", analise as
alternativas abaixo:
I. Auditoria em Saúde busca avaliar a qualidade, a
propriedade e a efetividade dos serviços de saúde
prestados à população, visando a melhoria
progressiva da assistência à saúde.
II. Uma das finalidades da auditoria em saúde é
produzir informações para subsidiar o planejamento
das ações que contribuam para o aperfeiçoamento
do SUS, independente da satisfação do usuário.
III. A auditoria especial ou extraordinária é realizada
em caráter de rotina, é periódica, sistemática e
previamente programada, com vistas à análise e
verificação de todas as fases específicas de uma
atividade, ação ou serviço.
IV. Constituem objeto do exame de auditoria: os
convênios, acordos, ajustes e instrumentos similares.
Qual (is) afirmativa (s) está (ão) correta (s)?
a) Apenas III e IV
b) Apenas I e III.
c) Apenas I.
d) Apenas I e IV.
e) Apenas II e III.
Questão 33
Analise as alternativas abaixo, relacionadas as
doenças ocupacionais:
I. A prevenção da Síndrome de Burnout envolve,
entre outras ações, mudanças na cultura da
organização do trabalho, estabelecimento de
restrições à exploração do desempenho individual,
diminuição da competitividade e diminuição da
intensidade do trabalho.
II. São fatores de risco contribuem para a instalação
da Lesão do Esforço Repetitivo ou simplesmenteLER: movimentos repetitivos, tracionamentos e
postura incorreta.
III. A hipertensão arterial pode não ser considerada
uma doença ocupacional.
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Qual (is) afirmativa (s) está (ão) correta (s)?
a) Apenas I.
b) Apenas I e II.
c) Apenas II.
d) Apenas I e III.
e) Apenas III.
Questão 34
Em estudos epidemiológicos é necessário saber o
tamanho da população ou grupo que deu origem aos
casos e que período de tempo isso ocorreu. Assim,
são utilizadas medidas relativas que relacionam o
número de casos da doença com a população ou
grupo de origem. Sobre esse aspecto marque a
alternativa CORRETA:
a) A prevalência refere-se ao número de novos
eventos ou casos novos que ocorrem em uma
população de indivíduos em risco durante um
determinado período de tempo.
b) A incidência cumulativa fornece uma estimativa
da probabilidade de um indivíduo desenvolver a
doença durante um período específico de tempo,
por isso também é chamada de risco.
c) A incidência mede a proporção de indivíduos que
estão acometidos da doença em um determinado
momento.
d) A incidência depende da prevalência e da
duração desta doença desde seu início até a cura
ou morte.
e) A incidência pode ser calculada dividindo-se o
número de indivíduos afetados em um
determinado momento pelo total de indivíduos
estudados.
Questão 35
São direitos dos médicos, de acordo com o Código
de ética médica, EXCETO:
a) Suspender suas atividades quando a instituição
para a qual trabalhe não oferecer condições
adequadas para o exercício profissional, mesmo
em condições de urgência e emergência.
b) Estabelecer seus honorários de forma justa e
digna.
c) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora
permitidos por lei, sejam contrários aos ditames
de sua consciência.
d) Exercer a medicina sem ser discriminado por
questões de religião ou etnia.
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e) Requerer desagravo público ao Conselho
Regional de Medicina quando atingido no
exercício de sua profissão.
Questão 36
A Farmacologia é a ciência que investiga os
medicamentos e sua interação com os organismos
vivos. Acerca dos conceitos de Farmacologia e
interações medicamentosas, marque a alternativa
INCORRETA:
a) Sinergismo é um tipo de resposta farmacológica
obtida a partir da associação de dois ou mais
medicamentos, cuja resposta resultante é maior
do que a simples soma dos efeitos isolados de
cada um deles.
b) Biodisponibilidade indica a velocidade e a
extensão de absorção de um princípio ativo em
uma forma de dosagem, a partir de sua curva
concentração/tempo na circulação sistêmica ou
sua excreção na urina.
c) Os macrolídeos são fármacos que apresentam
como efeito colateral mais comuns: cólicas
abdominais, náuseas, vômitos e diarréia.
d) Captopril é um fármaco bloqueador do canal de
Ca+2.
e) Bioequivalência consiste na demonstração de
equivalência
farmacêutica
entre
produtos
apresentados sob a mesma forma farmacêutica,
contendo idêntica composição qualitativa e
quantitativa de princípio(s) ativo(s), e que tenham
comparável biodisponibilidade, quando estudados
sob um mesmo desenho experimental.
Questão 37
Todas as alternativas que apresentam técnicas
baseadas na reação antígeno-anticorpo, EXCETO:
a) Imunofluorescência.
b) ELISA (Imunoensaio enzimático).
c) Reação em cadeia da polimerase (PCR).
d) Teste de fixação de complemento.
e) Teste de aglutinação.
Questão 38
_______________________ significa estudo dos
sinais. É o ramo da ciência médica que se ocupa do
estudo e da descrição dos sinais e sintomas de uma
doença, pode-se dizer ainda que ensina a técnica
correta para obter sinais ou sintomas de determinado
estado patológico mediante inspeção, palpação,
percussão e ausculta.
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A palavra que completa corretamente o texto acima
é:
a) Semiologia.
b) Imunologia.
c) Epidemiologia.
d) Toxicologia.
e) Patologia.
Questão 39
A respeito da Higiene e Segurança no trabalho,
marque a alternativa CORRETA:
a) A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA - tem como objetivo principal a comunicação
acidentes e doenças decorrentes do trabalho,
sendo a prevenção um objetivo secundário e não
essencial da comissão.
b) Elaborar em conjunto com o empregador ou seu
preposto, um plano de trabalho pautado pela ação
corretiva, impedindo que situações inseguras
provoquem acidentes de trabalho é uma
atribuições regulamentares da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes-CIPA.
c) A higienização, manutenção
e compra dos
Equipamentos de proteção Individual-EPIs é de
responsabilidade exclusiva do empregado.
d) O treinamento para os membros da CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
deverá contemplar: princípios gerais de Higiene
do Trabalho e de medidas de controle de riscos e
noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida-AIDS.
e) Em serviços de saúde com mais de 5 mil
trabalhadores é obrigatória a instituição de
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA.
Questão 40
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores
e mais complexos sistemas de saúde pública do
mundo, abrangendo desde o simples atendimento
para avaliação da pressão arterial, por meio da
Atenção Primária, até o transplante de órgãos,
garantindo acesso integral, universal e gratuito para
toda
a
população
do
país.
(Fonte:
http://www.saude.gov.br /sistema-unico-de-saude)
Em relação aos Subsistemas que Integram o SUS,
marque a alternativa INCORRETA:
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a) A União deverá integrar os sistemas de
informação da rede do SUS com os dados do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
b) Caberá exclusivamente aos municípios, com seus
recursos próprios, financiar o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena.
c) O SUS servirá de retaguarda e referência ao
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena,
devendo, para isso, ocorrer adaptações na
estrutura e organização do SUS nas regiões onde
residem as populações indígenas, para propiciar
essa integração e o atendimento necessário em
todos os níveis, sem discriminações.
d) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
deverá ser, como o SUS, descentralizado,
hierarquizado e regionalizado.
e) O Subsistema de Atendimento e Internação
Domiciliar, os serviços de atendimento e a
internação domiciliares devem ser realizados por
equipes multidisciplinares.
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