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PROVA DE PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO BOLSISTA  

ÁREA DE INFORMÁTICA 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 01 a 07, constituído de 

20 (vinte) questões objetivas, sendo 05 (cinco) questões de Português, 05 (cinco) 

questões de Matemática e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos, 

cada uma das questões com quatro alternativas. 
 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto, solicite ao fiscal de sala que o 

substitua. 
 

3. As respostas da Prova Objetiva deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com 

caneta esferográfica, preta ou azul, para o Gabarito Oficial, que será o único 

documento válido para correção. 
 

4. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde 

acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida no Gabarito Oficial, 

pinte completamente o campo correspondente. 
 

5. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação 

rasurada ou emendada, ou não houver marcação. 
 

6. A duração da prova é de 2 (duas) horas, já incluído o tempo destinado ao 

preenchimento da Folha de Respostas. 
 

7. Aos três últimos candidatos que permanecerem na sala deverão aguardar até 

que o último termine a Prova. 
 

8. A inobservância do item anterior acarretará a não correção da prova e, 

consequentemente, a eliminação da/o candidata/o do Processo Seletivo. 
 

9. O candidato não poderá retirar-se do local de realização da prova levando o 

Caderno de Prova. O mesmo estará disponível no site 

www.saude.assis.sp.gov.br 
 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal 

o Caderno de Prova e o Gabarito Oficial devidamente preenchido e assinado. 
 

11. Os protocolos sanitários serão mantidos durante todo o tempo de prova, 

sendo indispensável o uso de máscara. 

 

BOA PROVA!!! 
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CADERNO DE PROVAS 

 

PORTUGUÊS 

 

01 -  Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

(A)  paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar 

(B)  alteza, empreza, francesa, miudeza 

(C) cuscus, chimpanzé, encharcar, encher 

(D) incenso, abcesso, obsessão, Luís 

 

02 - O ponto de interrogação não é usado para: 

 

(A) formular perguntas indiretas  

(B) indicar surpresa  

(C) expressar indignação 

(D) expressar atitude de expectativa diante de uma determinada situação 

 

03 - As palavras estão acentuadas corretamente em: 

 

(A) idéia - império – dólar 

(B) língua - idéia – lâmpada 

(C) petróleo - órfão – jóia 

(D) também - império – dólar 

 

04 - Observe atentamente o seguinte período: 

"Enquanto ocorria a _____ com o juiz, ficava cada vez mais _____ o medo do 

acusado diante da ______ demonstrada por seu advogado de defesa". 

Assinale a alternativa que corresponde ao preenchimento CORRETO das lacunas 

no texto. 

 

(A) seção - fragrante - incipiência 

(B) sessão - flagrante - insipiência 

(C) sessão - fragrante - incipiência 

(D) cessão -fagrante - incipiência 

 

05 - Escolha a alternativa em que a oração está pontuada adequadamente: 

 

(A) Os amigos conversando sobre futebol lembraram-se de Marcos o melhor 

jogador que já conheceram. 

(B) Os amigos, conversando sobre futebol, lembraram-se de Marcos, o melhor 

jogador que já conheceram. 

(C) Os amigos conversando sobre futebol, lembraram-se de Marcos o melhor 

jogador que já conheceram. 

(D) Os amigos conversando sobre futebol lembraram-se, de Marcos, o melhor 

jogador que já conheceram. 
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MATEMÁTICA 

 

06 -  Para o preparo de uma argamassa básica, um pedreiro utiliza a proporção de 

1:2:9 (uma lata de cimento, duas de cal e 9 de areia). Portanto, para o preparo de 

228 latas de argamassa, a quantidade de latas de cimento, cal e areia será 

respectivamente:   

 

(A) 19; 38; 171  

(B) 31; 45; 152  

(C) 48; 60; 120  

(D) 22; 30; 176 

 

07 - A figura a seguir representa uma escada composta de 10 degraus, sendo que 

cada degrau possui uma largura de 30 cm e altura de 20 cm. Determine o 

comprimento aproximado (em metros) da rampa formada pela escada. 

 
 

(A) 5,8 

(B) 3,6  

(C) 4,2 

(D) 6,7 

 

08 - Um retângulo tem 144 cm² de área e um de seus lados mede 8 cm, o outro 

lado deste retângulo mede: 

 

(A) 22 cm 

(B) 18 cm 

(C) 12 cm 

(D) 10 cm 

 

09 -  Antônio comprou um lote de máscaras. Do total das máscaras, ele vendeu 

1/3 no primeiro dia e 1/4 no segundo, restando ainda 25 para serem vendidas. 

Diante dessas informações, é correto afirmar que o número de máscaras 

compradas por Antônio, foi de: 

 

(A) 40 

(B) 60 

(C) 80 

(D) 100 
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10 - Fernanda comprou uma bolsa que custava R$ 85,00 à vista. Como não tinha 

essa quantia no momento e não queria perder a oportunidade, aceitou a oferta da 

loja de pagar duas prestações de R$ 45,00, uma no ato da compra e outra um mês 

depois. A taxa de juros mensal que a loja estava cobrando nessa operação foi de: 

 

(A) 5,0% 

(B) 12,5% 

(C) 7,5% 

(D) 10,0% 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11 - De acordo com as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta: 

 

(A) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n° 13.709/2018, 

foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e 

a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A Lei fala sobre o tratamento de 

dados pessoais, dispostos somente em meio físico, feito por pessoa física ou jurídica de 

direito público ou privado, englobando um amplo conjunto de operações que podem 

ocorrer em meios manuais. 
 

(B) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n° 13.709/2018, 

foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e 

a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A Lei fala sobre o tratamento de 

dados pessoais, dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica 

de direito público ou privado, englobando um amplo conjunto de operações que podem 

ocorrer em meios manuais ou digitais. 
 

(C) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n° 13.709/2018, 

foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade em 

redes sociais. A Lei fala sobre o tratamento de dados pessoais, dispostos em meio 

digital, feito por pessoa física de direito privado, englobando um amplo conjunto de 

operações que podem ocorrer em meios manuais ou digitais. 
 

(D) Todas alternativas acima estão corretas 

 

12 - No que concerne ao Linux podemos afirmar: 

 

(A) É uma plataforma de código livre 

(B) Possuí como ferramentas LibreOffice, GIMP, Thunderbird e Mozilla Firefox 

(C) Somente alternativa a está correta. 

(D) Alternativas a e b estão corretas 

 

13 - Nas alternativas abaixo, são considerados respectivamente dispositivos de 

entrada e de saída listados corretamente em: 
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(A) Entrada: Mouse e fone de ouvido / Saída: Monitor e impressora 

(B) Entrada: Mouse e webcam / Saída: Scanner e impressora 

(C) Entrada: Mouse e webcam / Saída: Scanner e fone de ouvido 

(D) Entrada: Mouse e webcam / Saída: Impressora e fone de ouvido 

 

14 - Assinale a alternativa correta. A famosa tela azul, ou também chamada tela 

azul da morte, é um registro que nos leva a entender falhas que podem indicar: 

 

(A) Que o Windows perdeu sua capacidade de controlar o hardware tendo como 

possíveis falhas aquecimento, memória ou erros em componentes 

(B) Que o Windows gerou um erro de parada e necessitou desligar e reiniciar 

inesperadamente 

(C) Alternativas a e b estão corretas 

(D) Alternativa a está errada 

 

15 - Com a chegada da pandemia, diversas alterações tiveram de ser realizadas 

em âmbito profissional, universitário e demais áreas. Uma das alterações 

realizadas foi a questão das reuniões ou aulas que de presenciais passaram a ser 

de modo online. De acordo com essa afirmação, qual das alternativas abaixo não 

possuí um programa que auxilie nessas reuniões e videoconferências: 

 

(A) Skype, Microsoft Teams, Zoom 

(B) Google Hangouts, OneDrive,Go to Meeting 

(C) Whatsapp, Google Meet, Skype 

(D) Join.me, Whatsapp, Skype 

 

16 - Em um arquivo do Excel temos os dados digitados abaixo: 

 
De acordo com a fórmula inserida em D1, teremos como resultado a 

alternativa: 

(A) 31,4 

(B) 11,4 

(C) 11 

(D) O Excel indicará uma fórmula pois, está apresentando um erro de sintaxe 

 

 17 - É responsável por armazenar as informações necessárias para a execução 

de aplicativos em uso e para o funcionamento do próprio sistema operacional. 

Esse componente, inclusive, facilita o trabalho do processador que pode acessar 

os dados essenciais com mais eficiência. 
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(A) Memória Ram 

(B) Memória Swap 

(C) Memória Cache 

(D) Memória Rom 

 

 

18 -  Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho padrão do software 

Microsoft Word 2010 para salvar um documento. 

 

(A) Ctrl + T 

(B) Ctrl + A 

     (C) Ctrl + S 

     (D) Ctrl + B  

 

 

 19 - Considerando que você está editando um texto no MS Word, versão 

português, assinale a opção que indica o resultado correto para o comando 

mencionado: 

 

(A) CtrI+T faz a transferência do texto para um arquivo a ser especificado 

(B)  AIt+A exibe o menu de Ajuda  

(C) AIt+E abre o menu de Exibir 

         (D)  CtrI+Z desfaz a última digitação 

 

20- Quanto às principais extensões de arquivos, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta. 

 

I- "JPG, GIF e PNG são as extensões atuais dos típicos arquivos de imagens." 

II- "BMP e o ZIP são as extensões tradicionais dos arquivos que tiveram compactação." 

III- "As extensões AVI, MPG e WMV são tipicamente extensões de arquivos de vídeos." 

 

 (A) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras  

        (B) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras 

            (C) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras 

            (D) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2021 

ESTAGIÁRIO BOLSISTA 

 
 

 

Nome do(a) candidato(a):  

Número da inscrição:  
 

 

GABARITO INTERMEDIÁRIO 

ÁREA DE INFORMÁTICA 

 
 

 

CONHECIMENTOS 
PORTUGUÊS / 
MATEMÁTICA 

 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

01 A B C D 11 A B C D 

  

02 A B C D 12 A B C D 

  

03 A B C D 13 A B C D 

  

04 A B C D 14 A B C D 

  

05 A B C D 15 A B C D 

  

06 A B C D 16 A B C D 

  

07 A B C D 17 A B C D 

  

08 A B C D 18 A B C D 

  

09 A B C D 19 A B C D 

  

10 A B C D 20 A B C D 
 
 

 

 

______________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 


