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MÉDICO AUDITOR
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

QUESTÃO 01
Leia o texto para responder à questão:

O ato de estudar

Por causa de uma vírgula mal-encarada

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes
poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em
certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama.
Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes,
mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até
acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio
estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios
de cacau para o sitio onde deveriam secar. Em certa
altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o
atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da
caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema
para eles. Atravessaram os dois metros de lama,
defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a
espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como
resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas
pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a
consistência mínima para que as rodas da caminhoneta
passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram.
Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma
resposta precisa.
Não se estuda apenas na escola.
Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.
Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante
de um problema.
Esta atitude séria e curiosa na procura de
compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de
estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento
e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e
Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo
seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo
que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o
estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na
procura de compreender as coisas e os fatos que
observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser
estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser
interpretado. Não podemos interpretar um texto se o
lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da
leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que
seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e
Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por
causa do lamaçal?
Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro
trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar
exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar
e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é
um dever revolucionário!

E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o
escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de
certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou
gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e
Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum,
em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou
aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou
remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula.
Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a
mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:
– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço
transferência de repartição.
Feitosa que era homem de pontos de vista firmados,
foi claro:
– A vírgula sai e o distinto amigo também.
O resto veio no Diário Oficial. Vejam que
barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil
vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo.
Lugar que não dava a menor importância às crases,
quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM
NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José
Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:
I.

Pelas características como texto narrativo, cenas do
cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser
classificado quanto ao gênero em crônica.
II. A tipologia textual predominante é a argumentativa,
por tratar-se de uma dissertação.
III. “E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que
o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa
vírgula...”. As vírgulas desse trecho foram usadas para
separar o aposto.
IV. “Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios
e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum,
mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de
seus escritos...”. O termo destacado faz referência ao
personagem Porfírio Freixeiras.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

I e III;
II e IV;
I, III e IV;
III e IV.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez,
2001. p.57-58.
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QUESTÃO 02
Marque a proposição que traz uma informação correta
sobre o texto:

QUESTÃO 05
Sobre as normas de correspondência oficial, analise as
proposições:

A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de
estudar e que um texto, por mais difícil que pareça,
deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
B) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendêlo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois”
sem prejudicar o sentido;
C) “Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam
em relação ao problema do lamaçal”. O verbo
destacado está no presente do indicativo;
D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram
enquanto trabalhavam.”

I.

A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
II. As comunicações oficiais são necessariamente
uniformes, pois há sempre um único comunicador (o
Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou
é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes
dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos
cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea
(o público).
III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica
podem ser usados nas comunicações oficiais.
IV. As comunicações devem ser padronizadas e
obedecidas às regras de estrutura de cada uma como:
ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.

QUESTÃO 03
Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgandoas (C) certas ou (E) erradas:

São corretas:

( ) “Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha
virado lama...”. O termo destacado é um pronome
indefinido.
( ) Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa
diante de um problema.” há um período composto
por subordinação, formado por uma oração principal
e uma subordinada substantiva predicativa reduzida
de infinitivo.
( ) “Estudar é um dever revolucionário!”. A palavra
destacada significa retrógrado.
( ) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia
uma expressão adverbial.

A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) C, C, E, E;
B) C, C, E, C;
C) E, C, C, E;
D) E, E, C, C.
QUESTÃO 04
Marque o item em que a escrita da frase está de acordo
com as regras da Gramática Normativa:
A) Não esqueça-me por favor!;
B) Responda às questões da prova com atenção;
C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na
qual trabalho;
D) Há bastantes candidatos preparados para este
concurso.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes,
exceto:

QUESTÃO 09
A lei 8.142/90 estabelece que a representação dos
usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:
A) 30%;
B) 40%;
C) 50%;
D) 60%.

A) Descentralização, com direção única em cada esfera de
governo;
B) Participação da comunidade;
C) Atendimento integral, com prioridade para atividades
preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.

QUESTÃO 10
A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de
atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos
mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre
este tema analise os itens abaixo:

QUESTÃO 07
Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque
a alternativa incorreta:

I.

A vigilância epidemiológica reconhece as principais
doenças de notificação compulsória e investiga
epidemias que ocorrem em territórios específicos;
II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos
ambientes físico, psicológico e social na saúde;
III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações
de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à
saúde relacionados ao trabalho.

A) Estão incluídas as instituições públicas federais,
estaduais e municipais de controle de qualidade,
pesquisa e produção de insumos, medicamentos,
inclusive de sangue e hemoderivados, e de
equipamentos para saúde;
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) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em
caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito
público;
D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Estão corretos:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

QUESTÃO 08
As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:
I.

Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de
saúde às doenças emergentes e endemias;
II. Implementar um projeto permanente de mobilização
social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o
incremento dos recursos orçamentários e financeiros
para a saúde;
III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do
SUS.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

a alternativa II;
as alternativas II e III;
as alternativas I e III;
a alternativa III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Marque a alternativa correta relativa aos princípios de
deontologia médica.

QUESTÃO 14
Acerca do papel da auditoria no controle e programação
de Serviços de Saúde é correto afirmar:

A) A obtenção do consentimento do paciente ou de seu
representante legal para procedimentos médicos
atende ao princípio da autonomia e este não é
dispensado mesmo nos casos de iminente risco de vida;
B) Um formulário de termo de consentimento livre e
esclarecido deve conter apenas termos técnicos de uso
corrente na medicina, de forma a não deixar
interpretações dúbias em um eventual litígio legal,
atendendo ao do princípio da informação adequada;
C) A ligadura tubária bilateral a pedido da paciente não
pode ser recusada pelo médico sob nenhuma hipótese,
devido ao princípio da autonomia da paciente;
D) A recusa do médico de realizar procedimentos que
possam causar danos ou prejuízos desnecessários ao
paciente atenta ao princípio da não maleficência.

A) A auditoria em serviços de saúde tem como premissa a
“avaliação da qualidade da atenção com base na
observação direta, registro e história clínica do cliente”;
B) A auditoria quando exercida com o intuito de controle
de um sistema de saúde é chamado de auditoria
preventiva, enquanto que para avaliação de aspectos
específicos do sistema se utiliza a auditoria operacional
ou operativa;
C) A avaliação quantitativa das ações de saúde do Distrito
Sanitário é competência exclusiva da auditoria
operacional;
D) Nos processos de auditoria, controle e gestão dos
serviços de saúde a auditoria analítica não se influencia
pela auditoria operacional pois são técnicas distintas e
não complementares.

QUESTÃO 12
Sobre os princípios fundamentais do exercício da Medicina,
conforme o novo código de ética médica, é incorreto se
afirmar:

QUESTÃO 15
São características necessárias de um auditor, exceto:
A) Ter uma atitude de independência e imparcialidade em
relação ao elemento auditado;
B) Ser intuitivo, devendo realizar inferências acerca de
situações inexplicadas ou obscuras;
C) Deter conhecimento técnico compatível com o exercício
e estar constantemente em atualização;
D) Deve ser objetivo em suas análises, se apoiando em
fatos e evidências.

A) A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou
forma, ser exercida como comércio e nem o trabalho do
médico pode ser explorado por terceiros com objetivos
de lucro, finalidade política ou religiosa;
B) O médico guardará sigilo a respeito das informações de
que detenha conhecimento no desempenho de suas
funções, com exceção dos casos previstos em lei;
C) Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico
evitará a realização de procedimentos diagnósticos e
terapêuticos desnecessários aos pacientes, sendo
facultada a realização de cuidados paliativos;
D) O médico terá, para com os colegas, respeito,
consideração e solidariedade, sem se eximir de
denunciar atos que contrariem os postulados éticos.

QUESTÃO 16
Marque a opção incorreta acerca da auditoria analítica:
A) É baseada na análise dos documentos, relatórios e
processos e objetiva a identificação de situações
consideradas incomuns e passíveis de avaliação,
utilizando-se
exclusivamente
de
indicadores
qualitativos;
B) A auditoria analítica tem como objetivo subsidiar as
atividades de avaliação dos conselhos de saúde do
Distrito Sanitário;
C) Os auditores devem possuir conhecimento relacionado
aos indicadores de saúde e administrativos;
D) Ações visando a diminuição de óbitos de crianças
desnutridas obterão melhores resultados se o sistema
de informação contar com busca ativa e não depender
de sistemas oficiais, cujo tempo de disponibilização de
dados torna ineficazes as ações de intervenção.

QUESTÃO 13
Sobre Deontologia e Diceologia médica marque o conceito
correto:
A) Diceologia é a parte da ética médica que se aplica a
estudar os deveres do médico;
B) A Deontologia médica é condensada, através do Código
de Ética Médica, como o conjunto de regras que baliza
o comportamento do profissional médico;
C) O prontuário pertence ao médico ou serviço de saúde,
podendo ser disponibilizado ao paciente por simples
solicitação verbal e à justiça, mediante mandado;
D) O médico tem o direito de internar e assistir seus
pacientes em hospitais privados e públicos com caráter
filantrópico ou não, salvo se não fizer parte do corpo
clínico hospitalar.
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QUESTÃO 17
Sobre os indicadores de serviços de saúde pode-se
afirmar, exceto:

QUESTÃO 20
O capítulo XI do Código de Ética Médica versa sobre
auditoria e perícia médica. Acerca deste tema, assinale a
alternativa incorreta.

A) Presença de pacientes homônimos em uma região pode
alterar os indicadores de serviços de saúde;
B) Taxa de pacientes saídos por alta é um indicador de
resolubilidade;
C) Taxa de cobertura é a taxa de usuários, em geral ou de
grupos de atendimentos específicos, atendidos em
determinada ação ou programa de saúde, pelos
usuários potenciais na mesma área e período;
D) Indicadores ambientais e de financiamento de sistemas
de saúde não são objetos da auditoria analítica.

A) O auditor não pode intervir nos atos profissionais de
outro médico, ou fazer qualquer apreciação em
presença do examinado, reservando suas observações
para o relatório;
B) É vedado ao auditor assinar auditorias quando não
tenha realizado pessoalmente o exame;
C) Ao auditor é vedado autorizar, vetar, bem como
modificar procedimentos propedêuticos ou terapêuticos
instituídos, salvo, no último caso, em situações de
urgência, emergência ou iminente perigo de morte do
paciente, sem a necessidade de comunicação ao médico
assistente;
D) Deve o auditor atuar com absoluta isenção quando
designado, sendo-lhe vedado ultrapassar os limites de
suas atribuições e de sua competência.

QUESTÃO 18
Sobre instrumentos da auditoria operacional e analítica,
marque a correlação correta:
A) Banco de dados dos atendimentos ambulatorial e
hospitalar => Auditoria Operacional;
B) Contratos e convênios com a rede prestadora de
serviços => Auditoria Analítica;
C) Entrevistas com usuários=> Auditoria Operacional;
D) Prontuários dos pacientes =>Auditoria Operacional e
Analítica.

QUESTÃO 21
A regulação da assistência suplementar em saúde no Brasil
foi iniciada com a entrada em vigor da lei 9.656/98.
Alterações ao texto original se seguiram com inclusões
trazidas pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001.
Avalie os itens abaixo constantes destes atos normativos:

QUESTÃO 19
Sobre glosa, marque a alternativa correta.

I.

Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação
continuada de serviços ou cobertura de custos
assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por
prazo indeterminado, com a finalidade de garantir,
sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela
faculdade de acesso e atendimento por profissionais
ou serviços de saúde, livremente escolhidos,
integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar
e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às
expensas da operadora contratada, mediante
reembolso ou pagamento direto ao prestador, por
conta e ordem do consumidor;
II. Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa
jurídica constituída sob a modalidade de sociedade
civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de
autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de
Plano Privado de Assistência à Saúde.
III. Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de
custos assistenciais ou de serviços de assistência à
saúde restrita à modalidade de assistência médica.
IV. É permitida às pessoas físicas a operação de plano ou
seguro privado de assistência à saúde.

A) É lícito o médico, na função de auditor, ser remunerado
ou gratificado por valores vinculados à glosa;
B) O meio mais eficaz do gestor hospitalar evitar glosas é
contar com um departamento jurídico especializado em
contas médicas;
C) Existindo discordância entre a patologia e o
procedimento médico descrito no prontuário, deve-se
proceder a glosa total ou parcial da internação;
D) Glosas são a rejeição total ou parcial de pagamentos
cobrados de forma irregular ou indevida por
prestadores de serviços em saúde, não cabendo revisão
da mesma em caso de dolo ou reincidência.

Estão corretos os itens:
A) I, II e III, somente;
B) I e II, somente;
C) I e III, somente;
D) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 22
São documentos comprobatórios necessários para
fundamentar a glosa no atendimento hospitalar, no
Sistema de Informação Hospitalar (SIH), exceto:

QUESTÃO 25
Em uma angioplastia coronariana podem estar presentes
as seguintes OPMEs, exceto:
A) Cateter Balão angioplastia transluminal percutânea;
B) Cateter Guia p/ angioplastia transluminal percutânea;
C) Tela inorgânica polipropileno pequena;
D) Prótese intraluminal coronariana c/ balão.

A) Boletim/Relatório de Produção Ambulatorial – BPA/RPA;
B) Demonstrativo de Distorções Encontradas na AIH X
Prontuários;
C) Prontuário Médico;
D) Cópia do Documento de Ordem de Pagamento/ou
Extrato Bancário referente ao pagamento do
processamento de AIH paga.

QUESTÃO 26
Sobre a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº
1.466/96, substituída pela Resolução CFM nº 1614/2001
que disciplina o papel do auditor marque a alternativa
incorreta:

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa incorreta sobre a análise de
procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais.

A) 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;
B) Compete ao médico auditor, a aplicação de medidas
punitivas ao médico assistente ou instituição de saúde,
desde que isso assegure o fiel cumprimento da
prestação da assistência médica;
C) O médico auditor pode examinar o paciente desde que
o médico assistente seja antecipadamente cientificado,
facultando sua presença durante o exame;
D) As empresas de auditoria médica e seus responsáveis
técnicos deverão estar devidamente registrados nos
Conselhos Regionais de Medicina das jurisdições onde
seus contratantes estiverem atuando.

A) O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES) é a base para operacionalização dos Sistemas
de Informações em Saúde;
B) O Laudo Médico para Solicitação de Mudança de
Procedimento(s) e de Procedimento(s) Especial(is) deve
ser preenchido de forma correta e clara, pelo diretor
clínico ou pelo órgão gestor, a critério deste;
C) Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alta
Complexidade (APAC) registram procedimentos
oncológicos, como radioterapia e quimioterapia;
D) O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA)
disponibiliza o registro dos atendimentos ambulatoriais,
padronizado em nível nacional, que possibilita a geração
de
informações,
facilitando
o
processo
de
planejamento, controle, avaliação e auditoria.

QUESTÃO 27
Sobre a Tabela Nacional de Honorários da Associação
Médica Brasileira-AMB marque a opção correta.

QUESTÃO 24
Sobre Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) é
correto afirmar:

A) É a única tabela em vigência no país;
B) Sua principal característica é a indexação, utilizando-se
o índice CBHPM;
C) Para se calcular o valor a ser pago pelo procedimento
basta multiplicar o número de CH do procedimento pelo
valor da CH definida em contrato;
D) A operadora se obriga a pagar a versão mais recente da
tabela AMB.

A) A cópia da comunicação de uso de OPME é um
documento facultativo a ser anexado ao prontuário do
paciente;
B) É obrigatório afixar as Etiquetas de Identificação (selo)
de materiais implantáveis OPME no relatório de alta do
paciente;
C) A cópia da Nota Fiscal da OPM utilizada é um
documento obrigatório a ser mantido arquivado pelos
estabelecimentos de saúde, sem necessidade de
constar do prontuário do paciente;
D) É obrigatório anexar, ao prontuário do paciente, os
respectivos exames de controle radiológico (laudos e
filmes), pré e pós-operatório, com a identificação do
paciente, no caso de implante de produtos radiopacos.
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QUESTÃO 28
Sobre a tabela da AMB as alternativas abaixo estão
corretas, exceto:
A) Todos os atos médicos, hospitalares, de consultório,
diagnose e terapia terão seus valores definidos na
Tabela AMB;
B) A remuneração dos médicos auxiliares dos atos
cirúrgicos corresponderá ao percentual de 30% dos
honorários do cirurgião para o primeiro auxiliar, de 20%
para o segundo e terceiro auxiliares;
C) Os valores atribuídos a cada procedimento incluem os
cuidados pré e pós-operatórios durante todo o tempo
de permanência do paciente no hospital de forma
indefinida;
D) Quando se verificar, durante o ato cirúrgico, a indicação
de atuar em vários órgãos ou regiões a partir da mesma
via de acesso, o honorário da cirurgia será o que
corresponder, por aquela via, ao maior número de CH
acrescido de 50% do valor dos outros atos praticados,
desde que não haja um código específico para o
conjunto.
QUESTÃO 29
Ainda conforme a tabela AMB, é preconizado que os
honorários médicos tenham um acréscimo de 30% nas
seguintes eventualidades, exceto:
A) Procedimento que exija permanência do profissional por
período superior a 12 horas;
B) Procedimento no período compreendido entre 19h e 7h
do dia seguinte;
C) Procedimento realizado aos sábados, após 12h;
D) Procedimentos realizado em qualquer horário nos
domingos e feriados.
QUESTÃO 30
O auditor médico deve executar todas as seguintes ações,
excetuando-se:
A) Analisar os procedimentos de alto custo, órtese e
materiais especiais;
B) Identificar a regularidade do prontuário e identificar
possíveis motivos de glosas;
C) Constatar se os serviços cobrados são compatíveis com
os realizados (na fatura hospitalar e seus elementos,
diárias, taxas, materiais, medicamentos etc.);
D) Atuar preventivamente, desautorizando procedimentos
realizados por médicos que não possuem inscrição
como especialista, junto ao Conselho Regional de seu
Estado.
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