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PROVA DE PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO BOLSISTA  

ÁREA ADMINISTRATIVA 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

 
1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 01 a 08, 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 
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(C) 80 

(D) 100 

 

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 -  Julgue os itens abaixo acerca dos princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde - SUS e assinale a alternativa CORRETA: 

 I. A estrutura formal do SUS está disposta fundamentalmente em três 

documentos que expressam os elementos básicos que o estruturam e o 

organizam: a Constituição Federal de 1988, a Lei 8.080/1990 e a Lei 8.142/1990. 

II. O princípio da universalidade, uma das razões do SUS, afirma que todo cidadão 

brasileiro tem direito à atenção à saúde, sendo a saúde, um dever do Estado. 

III. A descentralização pode ser entendida como uma diretriz que obedece aos 

princípios do SUS, já que a organização do sistema de saúde, com direção única 

em cada esfera de governo, por meio da descentralização política, administrativa 

e financeira da União, estados e municípios é um meio para atingir os objetivos 

do SUS. 

(A) apenas o item I está correto 

(B) apenas o item III está correto 

(C) todos os itens estão corretos 

(D) apenas o item I e II estão corretos 

 

12 - São princípios do SUS: 

 

(A) universalidade, integralidade e legalidade 

(B) universalidade, pessoalidade e equidade 

(C) equidade, universalidade e legalidade 

(D) universalidade, integralidade e equidade 

 

13 -  A equidade, um dos princípios básicos do SUS, significa que o Estado é 

obrigado a: 
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(A) prestar atenção à saúde de toda a população, em território nacional, sem 

qualquer tipo de discriminação 

(B) prestar atenção à saúde da população em todos os níveis de atenção 

(C) distribuir recursos de modo desigual, assegurando maiores recursos para a 

parcela da população que necessita de maiores cuidados de saúde 

(D) distribuir desigualmente os recursos, de modo que a parcela da população 

com menor renda receba uma parcela maior de recursos 

 

14 -  De acordo com a Lei Federal nº 8080/90, estão incluídas no campo de atuação 

do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução das seguintes ações, EXCETO: 

 

(A) o controle e a fiscalização de serviços, assim como a produção de substâncias 

e produtos radioativos 

(B) a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo 

humano 

(C) ações de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Saúde do 

Trabalhador e Assistência Farmacêutica 

(D) a participação na formulação da política e na execução de ações de 

saneamento básico 

 

15 -  De acordo com a Lei 8142: "Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que 

trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de 

governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes 

instâncias colegiadas:" 

(A) Conferência Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde 

(B) Secretaria da Saúde e Confederação da Saúde 

(C) Fundação Nacional de Saúde e Conferência de Saúde 

(D) Secretaria de Saúde e Conselho de Saúde 

 

16 -  O atendimento ao público exige do agente administrativo alguns aspectos 

característicos considerados como indispensáveis a essa função. São eles: 

(A) resiliência, empatia e subjetividade 

(B) tratamento diferenciado, simpatia e impessoalidade 

(C) competência, subjetividade e tratamento diferenciado 

(D) simpatia, imparcialidade e competência 

 

17 - O atendimento ao público feito de forma presencial ou por meio de telefone 

envolve alguns elementos que precisam estar perfeitamente integrados para que 

traduzam, de forma natural e genuína, um atendimento de qualidade. A quais 

desses elementos são inerentes e estão implícitos os aspectos da aparência, da 

expressão corporal e da voz? 

(A) conhecimentos e comportamento 
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(B) atitudes e comportamento 

(C) padronização e argumentação 

(D) atitudes e comportamento 

 

18 -  Ao registro escrito sobre todos os acontecimentos e assuntos debatidos 

durante uma reunião ou outro tipo de assembleia, dá-se o nome de: 

 

(A) relatório 

(B) pauta 

(C) ata 

(D) parecer 

 

19 -  Relacione  as letras com os nomes dos documentos oficiais aos números 

que os correspondem, e assinale a alternativa correta: 

 

         A) Ato  

B) Ofício  

C) Memorando  

D) Relatório 

 

1- Submetido à autoridade superior, traz um panorama das atividades realizadas 

pelo funcionário, no que diz respeito ao período em exercício no cargo. É 

geralmente adotado para prestações de contas ou para expor o avanço de 

determinadas iniciativas planejadas. 

2- Por meio desta ferramenta, dirigentes de órgãos e entidades da Administração 

Direta, Indireta e Funcional, declaram um fato ou uma situação, com base na lei.  

3- Comunicação ágil e fundamentalmente interna, feita entre unidades 

administrativas de um mesmo órgão, sendo elas de mesmo nível, ou diferentes. 

O caráter pode ser administrativo, ou envolver projetos, ideias e diretrizes a 

serem adotadas, em certa instância do serviço público. 

4- É como são feitas as comunicações administrativas entre autoridades, ou 

entre autoridades e particulares, tendo como foco assuntos oficiais. 

 

(A)  A (2) - B (4) - C (3) - D (1) 

(B)  A (4) - B (2) - C (3) - D (1) 

(C)  A (2) - B (4) - C (1) - D (3) 

(D)  A (3) - B (4) - C (1) - D (2) 

   

20 - 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 
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(B) Google Hangouts, OneDrive,Go to Meeting 

(C) Whatsapp, Google Meet, Skype 

(D) Join.me, Whatsapp, Skype 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2021 

ESTAGIÁRIO BOLSISTA 

 
 

 

Nome do(a) candidato(a):  

Número da inscrição:  
 

 

GABARITO INTERMEDIÁRIO 

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 

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) 


