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       AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Código da Prova  

C01 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 3 horas TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Em última análise, precisamos amar para não adoecer.” 
(Sigmund Freud) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 20 (vinte) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de 

resposta – A, B, C, D e E . 

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas. 

 
 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio.  
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences.  
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 
BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa 

Covid-19: Fiocruz produzirá vacina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford 

Resultados preliminares dos estudos clínicos de fase 3 da 
vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford 
divulgados nesta segunda-feira (23/11) confirmam a 
expectativa de especialistas e põem o Brasil cada vez mais 
perto de uma resposta em larga escala. “Com uma eficácia 
demonstrada de 90% e um esquema vacinal que permitirá 
otimizar as doses a serem produzidas, esta vacina deixa de 
ser uma candidata promissora para ser uma vacina que 
será produzida pela Fiocruz e uma resposta à saúde pública 
brasileira”, destaca a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade 
Lima. 

Para a Fiocruz, o protocolo de maior eficácia, com 90%, 
representa a possibilidade de vacinar ainda mais pessoas 
com o mesmo número de doses a serem produzidas. 
Segundo os dados apresentados, a eficácia de 90% foi 
alcançada ao se utilizar uma primeira dose reduzida pela 
metade e uma segunda dose padrão, com um mês entre as 
duas dosagens, o que permite o aumento de 30% no 
número de pessoas a serem vacinadas, já que, 
inicialmente, pensava-se que seria necessário utilizar o 
esquema vacinal de duas doses para cada pessoa.  

“No primeiro semestre teríamos 100,4 milhões de doses 
para oferecer para 50,2 milhões de brasileiros. No entanto, 
com esse protocolo anunciado, as mesmas 100,4 milhões 
de doses poderão ser utilizadas na vacinação de cerca de 
65 milhões de pessoas. E no segundo semestre, com a 
produção 100% nacional na Fiocruz e mais 110 milhões de 
doses, poderemos vacinar mais 71,5 milhões de pessoas. 
Isso coloca o país numa posição privilegiada entre as 
nações que terão um grande número de doses para as suas 
populações”, anuncia o vice-presidente de Produção e 
Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger. 

Outro aspecto positivo desses resultados é que, dos 11.636 
voluntários que tiveram seus dados analisados, apenas 30 
testaram positivo para a Covid-19 mesmo após a vacina e 
nenhum deles precisou ser hospitalizado ou teve reações 
graves. No caso dos estudos conduzidos pela Universidade 
de Oxford, mesmo os participantes assintomáticos estão 
realizando testes laboratoriais de diagnóstico para 
monitoramento. 

Segundo o vice-presidente, esses resultados positivos se 
somam aos dados que foram publicados recentemente 
sobre a ação da vacina em idosos. “Vimos recentemente 
dados divulgados que mostram que essa vacina fornece 
uma resposta imunológica muito forte em idosos, uma 
população vulnerável que não tem respondido tão bem em 
outras vacinas que têm sido estudadas, e que os adultos 
jovens têm resposta tão boa quanto os mais velhos. Ou 
seja, a vacina cumpre o papel de proteger as pessoas e 
ainda tem efeito adicional de diminuir a transmissão do 
vírus”, avalia Krieger.  

O diretor do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos/Fiocruz), Mauricio Zuma, lembra ainda 
das vantagens associadas ao preço e ao quantitativo que 
está sendo oferecido. “Estamos trabalhando dentro do 
cronograma previsto, com uma expectativa de produção 
de 210,4 milhões de doses em 2021, com um valor por 
dose extremamente acessível, entre US$ 3 e US$ 4 e uma 
vacina que pode ser armazenada e transportada na 
temperatura de 2-8oC, podendo ser distribuída e 
armazenada utilizando toda a logística já existente no 
Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS). Nossas 
equipes estão se dedicando muito e vamos entregar uma 
vacina segura e de qualidade para a população brasileira”, 
avalia o diretor.  

 

Fonte: Agência Fiocruz de Notícias 

https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-
produzira-vacina-desenvolvida-pela-universidade-de-
oxford 

 

 

Questão 1 

O texto, quanto a seu “propósito comunicativo”, se 
destaca como uma ação de linguagem, destinada a: 

 

(A) narrar episódios da vida acadêmica dos especialistas, 
cujos planos envolvem ações da vacina produzida 
somente pela Universidade de Oxford. 

(B) não tentar defender condutas e práticas relacionadas à 
produção de vacinas para a população. 

(C) levantar suposições acerca das razões pelas quais os 
órgãos públicos exercem uma vigilância tão precária 
quanto à saúde da população em plena pandemia.  

(D) pôr em destaque avalições consistentes de como 
poderia assegurar padrões de saúde mais seguros e 
estáveis apenas para a vacinação de idosos. 

(E) otimização das doses da vacina contra Covid-19 
produzidas pela Fiocruz e desenvolvidas pela 
Universidade de Oxford. 

 

https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-produzira-vacina-desenvolvida-pela-universidade-de-oxford
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-produzira-vacina-desenvolvida-pela-universidade-de-oxford
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-produzira-vacina-desenvolvida-pela-universidade-de-oxford
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Questão 2 

No final do texto é declarado: “‘Estamos trabalhando 
dentro do cronograma previsto, com uma expectativa de 
produção de 210,4 milhões de doses em 2021, com um 
valor por dose extremamente acessível, entre US$ 3 e US$ 
4 e uma vacina que pode ser armazenada e transportada 
na temperatura de 2-8oC, podendo ser distribuída e 
armazenada utilizando toda a logística já existente no 
Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS). Nossas 
equipes estão se dedicando muito e vamos entregar uma 
vacina segura e de qualidade para a população brasileira’, 
avalia o diretor.” 

Os efeitos de sentido pretendidos nessa declaração 
atestam o propósito do texto para: 

 

(A) esclarecer somente o custo da vacina. 

(B) manter o interesse do leitor pelo tema abordado. 

(C) confirmar a acessibilidade da vacina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford e produzida pela Fiocruz. 

(D) destacar a inviabilidade financeira da vacina contra 
Covid-19 produzida pela Fiocruz. 

(E) dar visibilidade às ações da Universidade de Oxford 
quanto à vacinação de idosos contra Covid-19. 

 

Questão 3 

“´[...], esta vacina deixa de ser uma candidata promissora 
para ser uma vacina que será produzida pela Fiocruz e uma 
resposta à saúde pública brasileira’, destaca a presidente 
da Fiocruz, Nísia Trindade Lima.” 

O sinal indicativo de crase está sendo utilizado de maneira 
correta no trecho em destaque. Assinale a alternativa que 
o uso da crase também encontra-se correto. 

 

(A) As vendas à prazo aumentaram no Natal 
(B) Os cientistas da Fiocruz começaram à pesquisar 

diversas vacinas 

(C) Os cientistas foram à Londres conhecer a Universidade 
de Oxford 

(D) É necessário o respeito às leis sanitárias 

(E) Os médicos foram à uma visita ao Instituto Bio-
Manguinhos 

 

Questão 4 

“No primeiro semestre teríamos 100,4 milhões de doses 
para oferecer para 50,2 milhões de brasileiros. No entanto, 
com esse protocolo anunciado, as mesmas 100,4 milhões 
de doses poderão ser utilizadas na vacinação de cerca de 
65 milhões de pessoas.” 

No terceiro parágrafo do texto, a locução conjuntiva “no 
entanto” poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, 
por: 

(A) Porque. 

(B) Entretanto. 

(C) Porquanto. 

(D) Pois. 

(E) Portanto. 

 

Questão 5 

No trecho “No caso dos estudos conduzidos pela 
Universidade de Oxford, mesmo os participantes 
assintomáticos [...]”, o prefixo a- tem o mesmo significado 
que em: 

 

(A) anarquia. 

(B) adjunto. 

(C) antibiótico. 

(D) asmático. 

(E) anatomia. 
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Informática Básica 

Questão 6 

Durante uma edição utilizando o MS-Word você deseja 
criar uma tabela. Utilizando-se da Barra de Ferramentas, 
você encontrará os meios para criar a tabela no seguinte 
item: 

 

(A) Layout da Página. 

(B) Início. 

(C) Design. 

(D) Inserir. 

(E) Referências. 

 

Questão 7 

No Windows 7, ao clicar no ícone “OS  (C:)” com o botão 
direito do seu mouse  e selecionar a alternativa 
“propriedades”, abrirá uma tela com algumas das opções  
abaixo. Aquela em que  encontra-se o caminho para a 
verificação de erros no volume (disco) é a seguinte: 

 

(A) Geral. 

(B) Hardware. 

(C) Ferramentas. 

(D) Segurança. 

(E) Compartilhamento. 

 

Questão 8 

Em uma célula do MS Excel você inclui a fórmula: 

=PAR(35)-4 

O valor retornado na célula será: 

 

(A) 32 

(B) 30 

(C) 31 

(D) 28 

(E) 29 

 

Questão 9 

Durante a criação de um texto no MS Word, você deseja 
inserir uma “Nota de Rodapé”. Além do item “Inserir” que 
é a opção mais óbvia, você encontrará a alternativa 
“Inserir nota de rodapé” no seguinte item da Barra de 
Ferramentas: 

 

(A) Revisão. 

(B) Layout da Página. 

(C) Correspondências. 

(D) Exibição. 

(E) Referências. 

 

Questão 10 

Ao criar uma apresentação utilizando o MS Power Point, 
em um slide você inseriu um texto. Ao apresentar o slide 
você deseja que o texto surja movimentando-se desde a 
parte inferior da tela, até a posição final desejada. Para 
programar esse efeito você recorre ao  item da barra de 
ferramentas denominado: 

 

(A) Design. 

(B) Apresentação de Slides. 

(C) Exibição. 

(D) Animações. 

(E) Revisão. 
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Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 

Questão 11 

A Universalidade é um dos princípios fundamentais do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e determina que:  

 

(A) todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de 
discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços 
de saúde. 

(B) todos os profissionais de saúde, sem qualquer tipo de 
discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços 
de saúde. 

(C) todos os cidadãos inscritos nos programas de saúde do 
SUS, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito 
ao acesso às ações e serviços de saúde. 

(D) somente os cidadãos sem planos de saúde e inscritos 
nos programas de saúde do SUS, têm direito ao acesso 
às ações e serviços de saúde. 

(E) apenas as crianças, adultos e idosos nascidos após a 
criação do SUS, sem qualquer tipo de discriminação, 
têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. 

 

Questão 12 

De acordo com a Lei 8080/90, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano. A respeito desta Lei, é 
correto afirmar que: 

I – o dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais 
que visem a redução de riscos de doenças e de outros 
agravos; 

II - a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em caráter complementar; 

III – um dos objetivos do SUS é a identificação e divulgação 
dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 

IV – um dos campos de atuação do SUS é a vigilância 
econômica. 

Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas: 

 

(A) I e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) II e IV. 

(D) I, III e IV. 

(E) III e IV. 

 

Questão 13 

Segundo a Lei nº 8080/90, entende-se por saúde do 
trabalhador, um conjunto de atividades que se destina, 
através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, abrangendo, EXCETO a: 

 

(A) assistência ao trabalhador vítima de acidentes de 
trabalho. 

(B) assistência ao portador de doença profissional e do 
trabalho. 

(C) avaliação do impacto que as tecnologias provocam 
sobre a ergonomia do trabalhador durante sua função. 

(D) revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho. 

(E) informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de 
trabalho, doença profissional e do trabalho. 

 

Questão 14 

Conforme consta na Lei nº 8142/90, pode-se afirmar que: 

 

(A) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos 
com a representação dos vários segmentos sociais. 

(B) o Conselho de Saúde tem caráter provisório  e 
deliberativo presente na esfera federal. 

(C) o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems) terá representação na Secretaria 
Estadual de Saúde. 

(D) o Conselho de Saúde, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários. 

(E) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
terá representação na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Questão 15 

De acordo com o Decreto Presidencial nº 7.508/2011, 
pode-se afirmar que: 

I – as Portas de Entrada são os serviços de atendimento 
final à saúde do usuário no SUS; 

II - o SUS é constituído pela conjugação das ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde; 

III - as Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em 
articulação com os Municípios; 

IV - as Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas 
no âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas, em 
consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões 
Intergestores . 

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas: 

(A) I, II e IV. 

(B) III e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) II e III. 

(E) II, III e IV. 
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 Conhecimentos Específicos 

Questão 16 

Das funções da Administração, aquela responsável pela 
atuação dos Recursos Humanos da empresa e que está 
diretamente relacionada com ação e dinamismo é: 

 

(A) o planejamento. 

(B) o controle. 

(C) a organização. 

(D) a direção. 

(E) a estrutura. 

 

Questão 17 

"O líder delega totalmente as decisões ao grupo e deixa-o 
completamente à vontade e sem controle algum". A frase 
acima descreve o seguinte estilo de liderança: 

 

(A) Liderança Democrática. 

(B) Liderança Burocrática. 

(C) Liderança Autocrática. 

(D) Liderança Liberal. 

(E) Liderança Carismática. 

 

Questão 18 

De acordo com o Decreto-Lei Nº 200, de 25 de fevereiro de 
1967, a  Administração Indireta compreende as seguintes 
categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica 
própria: 

 

(A) autarquias, empresas públicas e fundações públicas. 

(B)  empresas privadas, sociedade de economia privada e 

fundações mistas. 

(C) sociedades de economia mista, fundações mistas e 

autonomia. 

(D) fundações públicas, autonomia e empresas privadas. 

(E) economia privada, fundações mistas e autarquia. 
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Questão 19 

De acordo com o Art. 50 da Lei nº 9784 do Planalto, os atos 
administrativos deverão ser motivados, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 

 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

III - decidam processos jurídicos de concurso ou seleção 
privada; 

IV - contratem ou declarem a exigibilidade de processo 
licitatório. 

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas: 

 

(A) III e II. 

(B) I e II. 

(C) I e III. 

(D) IV e II. 

(E) III e IV. 

 

Questão 20 

Devem ser considerados para o armazenamento, além do 
arquivamento e controle da informação: 

 

(A) as características da arte e do volume. 

(B) o grau e a estimativa de conforto. 

(C) o período previsto para a liberação da informação. 

(D) as eventuais necessidades de desclassificação e 
destruição da informação. 

(E) as perdas por destruição, furto ou sinistro. 

 


