PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2019
MEDICO AUDITOR
NOME:

____________________________________________________________________________

ASSINATURA:

_______________________________________________________________________

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



Decorrida 01 (uma) hora do início das provas o candidato poderá deixar o local de provas
levando apenas a grade de rascunho para gabarito fornecida pela equipe de aplicação.

INFORMAÇÕES GERAIS


Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais
(10 português e 05 raciocínio lógico) e de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada
cargo, subdivididas em 04 (quatro) alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas
somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Laguna – SC, 22 de dezembro de 2019.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 1 (Valor: 0,25)
As charges são textos da esfera discursiva jornalística e que têm o propósito de satirizar
situações do cotidiano das pessoas, de fatos políticos e econômicos, bem como de outras
esferas, como do futebol e da religião. Leia com atenção a charge abaixo e indique qual
alternativa aponta a crítica que está sendo feita no texto.

A) O texto satiriza o Posto de Saúde Familiar, mostrando que as famílias não recebem atendimento
quando procuram os enfermeiros.
B) A charge ironiza o fim do programa “Mais médicos” que cancelou o contrato com diversos
profissionais de Cuba.
C) A charge expõe o mau atendimento prestado pelos profissionais da saúde no atendimento às
famílias de alta renda.
D) De acordo com o texto os médicos cubanos que trabalharam no Brasil foram demitidos porque
gostavam de jogos de azar.
QUESTÃO 2 (Valor: 0,25)
Ocorre redundância quando, numa frase, repete-se uma ideia já contida num termo
anteriormente expresso. Assim, as construções redundantes são aquelas que trazem
informações desnecessárias, que nada acrescentam à compreensão das mensagens. No
cotidiano, muitas pessoas utilizam tais expressões sem perceber que, na verdade, são
inadequadas. Nas alternativas abaixo apenas uma não apresenta redundância. Identifique-a.
A) Eu e meu primo repartimos a pizza em metades iguais.
B) Os deputados encararam de frente as dificuldades de reeleição.
C) No inverno sempre apreciamos canja de galinha.
D) Quando amanheceu, o sol brilhava forte.
QUESTÃO 3 (Valor: 0,25)
O descuido com a ortografia da língua faz com que escrevamos, muitas vezes, palavras ou
expressões com letras trocadas, unidas, separadas, hifenizadas, ou seja, com todo tipo de
problema se relacionarmos às regras de escrita correta. Observe que nas frases abaixo
ocorrem erros ortográficos, com exceção de uma alternativa. Assinale-a.
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A) Nos filmes de Hollywood, sempre há um a gente disfarçado.
B) Quando percebo um problema não fasso cerimônmia.
C) As lojas colocaram as minissaias em promoção.
D) Visitei meus pais à noite, mais fiquei preocupada.
QUESTÃO 4 (Valor: 0,25)
É comum as pessoas terem dificuldade no emprego de certos pronomes, de algumas
preposições e conjunções, principalmente porque nem sempre estes erros são perceptíveis
pelos falantes de uma língua. Veja as frases abaixo. Em uma delas há um erro relativo à
norma padrão da língua. Identifique-a.
A) Meus filhos gêmeos fazem aniversário no Natal.
B) Esqueci-me de que amanhã é feriado.
C) Lembrei de te pedir dinheiro emprestado.
D) Infelizmente todo o cardume morreu.
QUESTÃO 5 (Valor: 0,25)
É bastante comum encontrarmos placas de trânsito, de propaganda ou anúncios de loja com
erros ortográficos ou desvios da norma padrão. Por descuido ou falta de conhecimento, as
pessoas escrevem o que querem divulgar ou anunciar e não pedem revisão de seus escritos.
Veja esta placa. Identifique a alternativa que faz uma afirmativa correta.

A) A expressão “Bem Vindo” está grafada corretamente pois após o acordo ortográfico esta
expressão não tem mais hífen.
B) A letra “a” funciona como preposição e artigo, por isso deveria receber acento grave.
C) Na placa não encontramos nenhum desvio com relação à norma padrão.
D) Em “Cidade das Flores” a preposição “das” também deveria estar escrita com letra maiúscula.
QUESTÃO 6 (Valor: 0,25)
À medida que vamos tornando-nos conhecedores assíduos dos fatos que regem a língua,
sobretudo no que diz respeito ao emprego da vírgula, descobrimos que sua função vai muito
além do simples conceito, ora muitas vezes proferido pelo senso comum – o de que serve
para demarcar uma pausa mediante a prática da leitura. Assinale a alternativa em que o uso
da vírgula está equivocado.
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A) Apenas tenho um desejo, que você volte logo.
B) Machado de Assis, que escreveu Dom Casmurro, é um autor brasileiro.
C) Foi preparado, para ministrar a tarefa.
D) Correu, lutou, saiu e recebeu aplausos.
QUESTÃO 7 (Valor: 0,25)
Abaixo você encontrará três afirmações acerca de regras da norma padrão da Língua
Portuguesa. Analise cada uma delas e assinale a opção que aponta as afirmativas corretas.
I. A frase “Me mandaram uma mensagem errada” possui um erro de colocação pronominal,
por isso deveria ser “Mandaram-me uma mensagem errada”.
II. No sentido de “ver”, é correta a regência do verbo “assistir” em “Eu assisti ao jogo pela
televisão”.
III. Na frase “Não entendi o porque de tanto mistério” o uso do “porquê” está correto.
A) II e III
B) I, II e III
C) Apenas a I
D) I e II
QUESTÃO 8 (Valor: 0,25)
Há erros que são muito comuns na fala das pessoas e que, na escrita, precisam ser evitados.
A correção na fala é praticamente impossível porque o uso destas expressões acaba sendo
entendido como normativo, o que não ocorre na escrita. Das alternativas abaixo qual não
apresenta traços da fala cotidiana.
A) Vou estar enviando o trabalho amanhã.
B) Se eu ver teu irmão por aqui, aviso.
C) Há menas coisas espalhadas em sua escrivaninha.
D) Deixe este ofício para eu fazer.
QUESTÃO 9 (Valor: 0,25)
Não importa se são músicas sertanejas ou de rock, os erros encontrados com relação à
norma padrão da Língua Portuguesa são frequentes. Ortografia, concordância, regência,
colocação de pronomes caracterizam traços da língua que acabamos encontrando de forma
errada em letras de música. Abaixo você encontrará quatro trechos. Apenas em um não há
nenhum tipo de erro. Identifique esta opção.
A) “ Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe
satisfaz .”
B) “Só esses cabelos pretos me faz bem.”
C) “Vou de rolê com as menina/ No baile nós tamo em casa.”
D) “Debaixo de seus cabelos...”
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QUESTÃO 10 (Valor: 0,25)
A regência verbal se caracteriza por indicar a preposição correta a ser usada após nomes ou
verbos. As alternativas abaixo apresentam duas frases em cada opção, sendo que a primeira
frase está correta e a segunda errada se considerarmos a norma padrão. Em uma das
alternativas a regência errada aparece primeiro. Identifique-a.
A) Meu irmão namora com tua sobrinha. / Meu irmão namora tua sobrinha.
B) Você deve obedecer a seus pais. / Você deve obedecer seus pais.
C) O vereador aspira ao cargo de prefeito. / O vereador aspira o cargo de prefeito.
D) Eu me lembrei de seu aniversário. / Eu lembrei de seu aniversário.

QUESTÃO 11 (Valor: 0,25)
Todos os atletas são vegetarianos. Assim sendo
A) O conjunto dos atletas contém o conjunto dos vegetarianos;
B) Todos os vegetarianos são atletas;
C) O conjunto dos vegetarianos contém o conjunto dos atletas;
D) Algum atleta não é vegetariano.
QUESTÃO 12 (Valor: 0,25)
Uma família composta pelo pai, mãe e seus cinco filhos vão se colocar lado a lado em um
sofá de sete lugares para assistir televisão. Todos os filhos devem ficar entre os pais, de
quantos modos distintos os sete podem se sentar no sofá?
A) 48
B) 98
C) 120
D) 240
QUESTÃO 13 (Valor: 0,25)
Três das quatro frases abaixo tem uma característica lógica em comum.
I – O senhor Henrique Vidal gosta de pescar.
II – Que dia é hoje?
III – Ele é um excelente advogado.
IV – A Menina de olhos azuis.
A frase que não possui essa característica em comum é a:
A) I
B) II
C) III
D) IV
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QUESTÃO 14 (Valor: 0,25)
Considerando as bactérias que se reproduzem por bipartição, isto é, cada uma se divide em
duas ao atingir determinado tamanho. Suponha que em uma cultura há 𝟓. 𝟐𝟕 dessas bactérias
e cada uma delas se divida em duas dando origem a 1ª geração; cada bactéria da 1ª geração
se divida em duas dando origem à 2ª geração, e assim por diante. Em que geração o número
de indivíduos será 𝟓. 𝟐𝟑𝟎 ?
A) 18ª geração.
B) 20ª geração.
C) 21ª geração.
D) 23ª geração.
QUESTÃO 15 (Valor: 0,25)
Considerando as premissas:
𝑷𝟏 : 𝑻𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐 é 𝒇𝒊𝒆𝒍.
𝑷𝟐 : 𝑻𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔ã𝒐 𝒇𝒊é𝒊𝒔 𝒔ã𝒐 𝒊𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒊𝒔.
𝑷𝟑 : 𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎 𝒄ã𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔ã𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐𝒔.
𝑷𝟒 : 𝑨𝒍𝒈𝒖𝒏𝒔 𝒄ã𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒓𝒓𝒆𝒎 𝒐𝒖 𝒂𝒍𝒈𝒖𝒏𝒔 𝒈𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒔ã𝒐 𝒊𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒊𝒔.
Segundo essas premissas assinale a afirmação correta.

A) Algum amigo morre.
B) Todos os cães são fiéis.
C) Algum imortal é amigo.
D) Todos os cães e gatos morrem.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 0,25)
Em relação à fibromialgia, é correto afirmar:
A) Outrora considerada uma doença sem base orgânica, atualmente seu diagnóstico pode ser
confirmado através de exames complementares, tais como a termografia.
B) Apesar das limitações causadas pela doença, há consenso entre especialistas de que a doença
não justifica o afastamento do trabalho.
C) A variabilidade de sintomas causados pela doença, que podem mimetizar outras condições
patológicas, reforça que o diagnóstico é de exclusão.
D) A dor localizada, ocasionada quando o examinador faz pressão em pontos específicos do corpo,
é fundamental para o diagnóstico.
QUESTÃO 17 (Valor: 0,25)
Assinale a afirmativa correta em relação à faringoamigdalite estreptocóccica:
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A) Dor de garganta associada à febre e tosse reforçam a etiologia bacteriana.
B) O uso de antibiótico diminuiu a chance de febre reumática e de glomeruolonefrite pósestreptocócica no paciente afetado.
C) O diagnóstico definitivo só pode ser feito por dosagens de anticorpos antiestreptocócicos.
D) Na falha terapêutica da amoxicilina, indica-se amoxicilina + clavulanato.
QUESTÃO 18 (Valor: 0,25)
Em relação ao tratamento da doença diarreica aguda, assinale a alternativa correta, de
acordo com o Ministério da Saúde:
A) Indica-se antibioticoterapia em pacientes que apresentem sangue nas fezes, independentemente
do estado geral.
B) No paciente com desidratação estimada de 10%, indica-se inicialmente a reidratação
endovenosa no serviço de saúde.
C) Para o paciente hidratado, mas com episódios muito frequentes, está indicada a suspensão
temporária de alimentação, exceto do leite materno.
D) O paciente com desidratação sem gravidade deve ser mantido na Unidade de Saúde, ingerindo
solução de Sais de Reidratação Oral, até a reidratação completa.
QUESTÃO 19 (Valor: 0,25)
Em relação às pneumonias adquiridas na comunidade (PAC), assinale a alternativa correta:
A) A ultrassonografia de tórax tem papel restrito à avaliação de derrames, pois, para alterações
parenquimatosas, tem sensibilidade menor do que a radiografia de tórax.
B) A investigação etiológica da pneumonia tem indicação apenas em pacientes com PAC grave,
que não responderam à terapia inicial e nos internados em Unidade de Cuidados Intensivos.
C) A detecção de saturação de oxigênio arterial inferior a 95% indica internação hospitalar para o
tratamento de PAC.
D) Indica-se tratamento hospitalar para todos os pacientes diagnosticados com PAC com idade
superior a 65 anos de idade.
QUESTÃO 20 (Valor: 0,25)
De acordo com a Iniciativa Global para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), o
tratamento inicial recomendado para um paciente com diagnóstico de DPOC, que apresenta
falta de ar em exercícios extenuantes, que teve uma exacerbação da doença no último ano,
além das imunizações e medidas não farmacológicas, é:
A) Broncodilatador de curta duração, se necessário.
B) Corticóide inalatório, diário, em baixa dose.
C) Broncodilatador de longa duração, diário.
D) Antagonista de receptor de leucotrienos, diário.
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QUESTÃO 21 (Valor: 0,25)
Paciente de 7 anos chega ao Pronto Socorro com crise grave de sibilância iniciada há uma
hora. Apresenta-se cianótico, com Frequência Respiratória de 30 movimentos pro minuto,
Frequência Cardíaca de 120 batimentos por minuto. A conduta imediata correta é:
A) Realizar radiografia de tórax.
B) Acesso Venoso para infusão rápida de corticosteroide.
C) Oxigenioterapia por máscara.
D) Nebulização com beta2-agonista.
QUESTÃO 22 (Valor: 0,25)
Ao caminhar na beira da praia você presencia um cidadão de, aproximadamente, 60 anos de
idade levar a mão ao peito e cair no chão, aparentemente desacordado. A sequência inicial
de atendimento, após verificar a segurança do local, é:
A) Chamar ajuda e acionar o serviço médico de urgência; checar responsividade, se ausente;
verificar pulso, se ausente; iniciar compressões torácicas; verificar respiração, se ausente; iniciar
ventilações.
B) Checar responsividade, se ausente; chamar ajuda e acionar o serviço médico de urgência;
verificar sinais de circulação (respiração e pulso), se ausentes; iniciar reanimação, instalar e usar o
Desfibrilador Automático Externo, se disponível.
C) Checar responsividade, se ausente; verificar potencial corpo estranho na via aérea, se presente,
realizar manobras de desobstrução; chamar ajuda e acionar o serviço médico de urgência; verificar
pulso, se ausente; iniciar reanimação cardiopulmonar.
D) Checar responsividade, se ausente; verificar sinais de circulação, caso ausentes; iniciar
reanimação cardiopulmonar por um ciclo, se ineficaz, chamar ajuda e acionar o serviço médico de
urgência.
QUESTÃO 23 (Valor: 0,25)
A doença exantemática, altamente contagiosa, caracterizada por febre, tosse coriza e
conjuntivite; que facilita a superocorrência de infecções virais ou bacterianas, sendo
importante causa de pneumonia e diarréia, é:
A) Mononucleose.
B) Sarampo.
C) Rubéola.
D) Dengue.
QUESTÃO 24 (Valor: 0,25)
A Lei nº 8.080/90 enumera o seguinte objetivo do Sistema Único de Saúde:
A) A assistência por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
B) A centralização político-administrativa da assistência e da formação técnica pelo Governo
Federal.
C) A resolutividade do atendimento em nível primário pela Estratégia de Saúde da Família.
D) Controle Social na execução e formulação das políticas públicas de saúde
7
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QUESTÃO 25 (Valor: 0,25)
A presença por mais de um mês de úlceras genitais dolorosas, em paciente sexualmente
ativo, indica mais provavelmente o seguinte diagnóstico:
A) Cancro mole.
B) Sífilis.
C) Linfogranuloma venéreo.
D) Donovanose.
QUESTÃO 26 (Valor: 0,25)
O achado mais específico para diferenciar icterícia colestática de não colestática é:
A) Presença de colúria.
B) Aparecimento de prurido disseminado.
C) Nível sérico de transaminase glutâmico oxalacética.
D) Acometimento de mucosas e escleras.
QUESTÃO 27 (Valor: 0,25)
Paciente de 63 anos de idade procura o Pronto Atendimento com quadro de falta de ar e
desconforto no peito há 3 dias. No momento está com dor anginosa típica. A pressão arterial
de 100 X 50 mmHg. O eletrocardiograma mostra ritmo irregularmente irregular, QRS estreito,
com frequência cardíaca de 160 batimentos por minuto. A conduta mais adequada é:
A) Iniciar anticoagulação por pelo menos três semanas.
B) Realizar ecocardiografia para descartar trombos, antes de reverter o ritmo.
C) Optar por controle de frequência em vez de controle do ritmo.
D) Proceder a cardioversão sincronizada.
QUESTÃO 28 (Valor: 0,25)
A presença de dor ocular, com hiperemia perilimbar, midríase irregular, diminuição de
acuidade visual e lacrimejamento excessivo indica o provável diagnóstico de:
A) Glaucoma agudo.
B) Conjuntivite bacteriana.
C) Iridociclite.
D) Abrasão da córnea.
QUESTÃO 29 (Valor: 0,25)
Em relação ao manejo farmacológico de um paciente assintomático que descobre, após teste
de rotina, ser portador do vírus HIV, qual das seguintes é a conduta mais adequada:
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A) Dosar e monitorar frequentemente carga viral e CD4 a fim de definir o momento adequado para
início da terapia antiretroviral.
B) Iniciar e manter indefinidamente terapia antirretroviral, independentemente do estágio clínico ou
imunológico do paciente diagnosticado.
C) Iniciar a terapia antirretroviral por seis meses, e reavaliar carga viral para determinar se o
tratamento pode ser suspenso.
D) Pesquisar a ocorrência de manifestações clínicas de imunodeficiência, o que definirá a
necessidade de início da terapia antirretroviral.
QUESTÃO 30 (Valor: 0,25)
O rastreamento para Infecções Sexualmente Transmissíveis, de acordo com o Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (2019), está adequado no seguinte
cenário:
A) Pessoas que usam álcool e outras drogas: testes para HIV e Sífilis em cada visita ao serviço.
B) Pessoas em uso de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP): testes para HIV e Sífilis semestralmente.
C) Adolescentes e adultos até 30 anos de idade: testes para HIV e sífilis anualmente.
D) Gestantes: testes para HIV e sífilis na primeira consulta pré-natal e no momento do parto.
QUESTÃO 31 (Valor: 0,25)
Assinale a alternativa correta a respeito de conceitos de Epidemiologia Clínica:
A) A efetividade de um tratamento é a evidência de que ele realmente traz mais benefícios do que
riscos em pacientes com uma determinada doença, em condições experimentais rigorosas.
B) O Número Necessário a Tratar (NNT) é uma medida relativa de benefício terapêutico de uma
determinada intervenção.
C) A prevalência de uma determinada doença que significa, na ausência de dados clínicos, a
probabilidade pré-teste, não interfere na sensibilidade de um teste diagnóstico.
D) O raciocínio clínico probabilístico, a partir de testes diagnósticos, conhecido com gestalt, aplica
regras predeterminadas no processo diagnóstico.
QUESTÃO 32 (Valor: 0,25)
De acordo com o Nível de Evidência Científica por Tipo de Estudo - “Oxford Centre for
Evidence-based Medicine”, é correto afirmar:
A) Revisões sistemáticas de coortes históricas correspondem ao grau de recomendação A para
intervenção no Tratamento de uma doença.
B) Um ensaio clínico controlado randomizado, com intervalo de confiança estreito, corresponde ao
grau de recomendação A para intervenção na prevenção de doenças.
C) Opinião de especialistas, desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias básicas
correspondem ao grau de recomendação B para Diagnóstico de doenças.
D) Estudo ecológico corresponde ao grau de recomendação D para Prevalência de Sintomas.
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QUESTÃO 33 (Valor: 0,25)
Paciente previamente hígido, de 50 anos de idade, vem ao Pronto Socorro, após medir a
pressão arterial (PA) em uma farmácia. A verificação da PA demonstra nível de 160 X 100
mmHg. Queixa-se apenas de cefaleia de média intensidade. O exame físico não revela
alterações. A conduta mais adequada é:
A) Administrar captopril via oral e internar para monitorização até redução do nível sistólico para
abaixo de 140 mmHg.
B) Solicitar tomografia computadorizada de crânio para descartar acidente isquêmico, antes de
administrar medicamentos anti-hipertensivos.
C) Administrar nifedipina sublingual e analgésico comum, mantendo em monitorização até
normalização dos sintomas e dos níveis pressóricos.
D) Administrar analgésico comum, recomendar repouso, orientar sobre sinais de alerta e a procurar
tratamento ambulatorial.
QUESTÃO 34 (Valor: 0,25)
Uma mãe traz seu filho de 10 meses para consulta. Ela está preocupada porque há algumas
semanas a criança para de respirar quando fica assustada, chora, ou fica irritada. Esses
episódios duram cerca de 20 a 30 segundos e são acompanhados de palidez da face e
cianose dos lábios. Logo após, a respiração volta ao normal. Em uma ocasião, a criança
desmaiou por cerca de 10 segundos, antes de recuperar a respiração, espontaneamente. A
gestação e o parto transcorreram sem intercorrências. Tanto peso, como estatura estão no
percentil 25. A criança engatinha, atende ao chamado, emite silabas repetidas, mas ainda
não fica em pé, nem faz desenhos. A conduta mais adequada no caso é:
A) Solicitar ecocardiografia e eletrocardiograma, dada a possibilidade de cardiopatia.
B) Solicitar eletroencefalograma, pois há características compatíveis com epilepsia.
C) Educar e tranquilizar a mãe, informando se tratar de quadro benigno.
D) Requerer investigação de erros inatos do metabolismo.
QUESTÃO 35 (Valor: 0,25)
O uso de trombolítico endovenoso no AVC isquêmico está contraindicado na seguinte
situação:
A) Início do quadro neurológico há 180 minutos.
B) Paciente com 20 anos de idade, portador de diabetes mellitus.
C) Tomografia de crânio sem alterações.
D) Paciente com cefaléia abrupta, muito intensa, associada a vômitos.
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QUESTÃO 36 (Valor: 0,25)
De acordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar e
considerando os atributos do seguinte procedimento no Sistema de Gerenciamento da
Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais do SUS (SIGTAP),
assinale a alternativa correta.
Procedimento: 04.06.01.019-6 - CORREÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR
Grupo:
04 - Procedimentos cirúrgicos
Sub-Grupo:
06 - Cirurgia do aparelho circulatório
Forma de Organização: 01 - Cirurgia cardiovascular
Competência: 12/2019
Modalidade de
Atendimento:
Complexidade:
Financiamento:
Sub-Tipo de Financiamento:
Instrumento de Registro:
Sexo:
Média de Permanência:
Tempo de Permanência:
Quantidade Máxima:
Idade Mínima:
Idade Máxima:
Pontos:

Histórico de alterações
Hospitalar
Alta Complexidade
Média e Alta Complexidade (MAC)
AIH (Proc. Principal)
Ambos
8

1
0 meses
3 anos
950
Inclui valor da anestesia Admite permanência à maior CNRAC Permite Informação de Equipe
Atributos Complementares:
Cirúrgica

Valores
Serviço Ambulatorial: R$ 0,00 Serviço Hospitalar: R$ 10.220,38
Total Ambulatorial: R$ 0,00 Serviço Profissional: R$ 3.365,37
Total Hospitalar:
R$ 13.585,75

A) O procedimento não poderá ser cobrado em pacientes com mais de 3 anos de idade, pois não
consta o atributo “ADMITE LIBERAÇÂO CRÌTICA DE IDADE”.
B) Caso o tempo de internação seja inferior a 4 dias, independentemente do motivo, a Autorização
de Internação Hospitalar (AIH) será bloqueada automaticamente.
C) O valor máximo que pode ser autorizado na cobrança de uma AIH em que este procedimento
conste como principal é de R$ 13.582,75.
D) O valor a ser atribuído ao anestesista é de 30% do Serviço Profissional, independentemente do
rateio realizado entre cirurgião principal e auxiliares.
QUESTÃO 37 (Valor: 0,25)
Uma paciente esteve internada por descompensação de Doença Pulmonar Crônica entre 28
e 30/11/2019. No dia 2/12/2019 re-internou com insuficiência respiratória, sendo admitida na
Unidade de Cuidados Intensivos, dando continuidade ao tratamento da internação anterior.
Em relação às emissões de AIH e cobranças, é correto afirmar:
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A) Como as internações ocorreram em meses diferentes, não haverá bloqueio/crítica por
duplicidade de nome.
B) O hospital deverá agrupar as duas internações em uma mesma AIH, mesmo que as internações
tenham sido feitas para profissionais diferentes.
C) A internação imediata em Unidade de Cuidados Intensivos autoriza a emissão de nova AIH,
desde que autorizada pelo Gestor.
D) Só poderá ser emitida nova AIH caso sejam realizados mais de 5 procedimentos principais no
total de ambas as internações.
QUESTÃO 38 (Valor: 0,25)
Assinale a alternativa correta em relação à auditoria de alta e média complexidade no SUS:
A) Na média complexidade, não há como estabelecer um valor de ressarcimento para eventual
cobrança incorreta, considerando que os valores não são pagos por produção; ao contrário do que
ocorre na alta complexidade.
B) A Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC) tem validade máxima de uma
competência, devendo ser iniciada sempre no primeiro dia útil do mês de validade.
C) A seguinte informação: “a peça cirúrgica pode ser livre de neoplasia maligna”, presente na
descrição de alguns procedimentos, autoriza a cobrança de código oncológico nos casos de
suspeita não confirmada de neoplasia maligna.
D) Durante o curso do tratamento quimioterápico, caso o paciente venha receber o tratamento em
regime de internação, a APAC da quimioterapia deve ser suspensa, pois a cobrança da
quimioterapia propriamente dita se dará na Autorização de Internação Hospitalar (AIH).
QUESTÃO 39 (Valor: 0,25)
Em relação às Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), é correto afirmar.
A) O nome do médico responsável pela utilização da OPME deve constar na etiqueta de
rastreabilidade da OPME utilizada.
B) A responsabilidade de registar no prontuário o uso de OPME, incluindo descrição cirúrgica e
registro de consumo, é do setor responsável pelo faturamento hospitalar.
C) A fim garantir a rastreabilidade, uma etiqueta do produto deve ser fixada no prontuário do
paciente, outra na nota fiscal de compra e uma terceira fornecida ao próprio paciente.
D) A Resolução 515/2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu, em todo o território
brasileiro, o uso de OPME reprocessadas.
QUESTÃO 40 (Valor: 0,25)
De acordo com o atual Código de Ética Médica, é correto afirmar:
A) O médico auditor deverá vetar a realização de procedimento terapêutico, caso o procedimento
não faça parte da tabela de pagamento do plano de saúde ou do SUS, conforme o caso.
B) A remuneração do médico auditor poderá ser especificada previamente ou calculada conforme
percentual de contas glosadas no período, de acordo com a forma de contratação.
C) O médico auditor somente poderá assinar auditorias em que não tenha atuado pessoalmente,
quando ocupar cargo de chefia e tiver delegado a responsabilidade.
D) O médico não poderá ser auditor de próprio paciente nem de empresa onde já tenha atuado,
mesmo que nela não atue mais.
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