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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 

PRAZO DETERMINADO Nº 22/2021 - FSPSS 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Assinale a alternativa que contém duas palavras proparoxítonas.  
a) Anúncio – sinônimos.  
b) Décadas – infância.  
c) Século – consequências. 
d) Fenômeno – histórico.  
 
2) Regência é a parte da língua que estuda a relação de subordinação entre um verbo (ou nome) e seus 
complementos. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta:  
a) Hoje em dia, os flhos obedecem menos os pais.  
b) A assistência médica não chegou a tempo de assistir o paciente. 
c) Dona Maria assiste o programa que passa pela manhã, todos os dias.  
d) Foi multado por não obedecer o código de trânsito.  
 
3)  De acordo com a leitura do texto, analise as afirmativas abaixo.  
I. O texto pode ser considerado, predominantemente, expositivo-argumentativo.  
II. O primeiro período do texto é uma sequência narrativa, devido à progressão temporal sugerida pelos tempos 
verbais empregados no trecho.  
III. As duas perguntas finais do texto, por se dirigirem diretamente ao leitor, utilizando verbos no modo imperativo, 
são consideradas sequências injuntivas.  
Assinale a alternativa correta.  
a) apenas a afirmativa I está correta.  
b) apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
c) apenas a afirmativa II está correta.  
d) apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
 
4)  A frase abaixo que apresenta regência INADEQUADA é:  
a) Agradeci-lhe por todo apoio dado àquela situação.  
b) Assistiu ao jogo mudo, sem dizer qualquer palavra.  
c) Esqueci-me da carteira no balcão da loja feminina.  
d) É  preferível arriscar novidades do que ficar entediado.  
 
5)  A ação verbal destacada na frase “O mendigo QUEIMOU-SE ao esquentar sua comida. ”, está na mesma voz 
verbal que em:  
a) Alugam-se casas para temporada de verão.  
b) Vive-se muito bem no campo sulino.  
c) A criança machucou-se ao brincar com a faca.  
d) Consertam-se bicicletas no centro da cidade.  
 

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

6) Segundo o Art. 199 da Constituição Federal, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, porém é 
condicionada pelos seguintes termos, EXCETO: 
a) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no 
País, salvo nos casos previstos em lei. 
b) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
c) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos. 
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d) É vedada a participação estrangeira através de doações de organismos internacionais, mesmo vinculados à 
Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 
 
7) A Lei Federal no 8.080/1990 prevê que: 
(a) a participação complementar dos serviços privados para garantir a cobertura assistencial do SUS será 
formalizada mediante concessão, estabelecida por normas predominantemente privadas. 
(b) a utilização do critério baseado no perfil demográfico é vedada para o estabelecimento de valores a serem 
transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios. 
(c) os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, só poderão ser exercidos em 
regime de tempo integral. 
(d) os Municípios, dentre as atribuições estatuídas nessa lei, ficam vedados de administrar os recursos 
orçamentários e financeiros destinados à saúde, em cada ano. 
  
8) A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. São objetivos do Sistema 
Único de Saúde (SUS), EXCETO:  
a) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.  
b) O controle de bens de consumo, diretamente relacionado com a saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo.  
c) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para 
a saúde e a participação na sua produção.  
d) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
 
9) A composição mínima da ESF é definida por lei e estabelece que a equipe deve ser formada por um médico 
preferencialmente formado em medicina da família e comunidade, enfermeira(o) também preferencialmente 
especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde. Para a 
Equipe de Saúde da Família há a obrigatoriedade de cumprimento de carga horária por todos os profissionais da 
equipe. Qual é essa carga horária?  
a) 45 horas semanais.  
b) 40 horas semanais. 
c) 35 horas semanais.  
d) 50 horas semanais. 
 
10) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, dispõe sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. 
Segundo esse Decreto, as Comissões Intergestores devem pactuar a organização e o funcionamento das ações e 
serviços integrados na rede de atenção à saúde. Qual das comissões abaixo se organiza no âmbito da União e 
está vinculada ao Ministério da Saúde?  
a) Comissão Intergestores Nacional.  
b) Comissão Intergestores Quadripartite.  
c) Comissão Intergestores Bipartite.  
d) Comissão Intergestores Tripartite 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11) Quando clicamos sobre um arquivo pressionando simultaneamente as teclas Shift+Delete esse arquivo será:  
a) excluído sem passar pela lixeira. 
b) impresso. 
c) copiado em outro local. 
d) aberto. 
 
12) No Excel, fórmulas pré-definidas ou internas denominam-se: 
a) funções. 
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b) sintaxe.  
c) referência.  
d) constante. 
 
13) Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga 
inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Uma característica dos vírus 
denominados stealth é: 
a) Utilizar mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente.  
b) Usar técnicas para disfarçar quaisquer modificações feitas no sistema infectado, escondendo-se e dificultando 
a ação dos antivírus.  
c)  Monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. 
d)  Permitir o retorno de um invasor a um computador comprometido. 
 
14) Considerando-se os tipos de memória a seguir, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
(1) Memória Cache. 
(2) Memória RAM.  
(3) Memória ROM. 
(  ) Memória volátil que armazena os programas e dados em execução e permite acesso não sequencial.  
(  ) Memória de altíssima velocidade que está próxima do processador.  
(  ) Memória que não perde o conteúdo que está gravado com a falta de energia elétrica. 
a) 2 - 3 - 1.                                        
b) 1 - 3 - 2.                         
c) 2 - 1 - 3.  
d) 3 - 1 - 2. 
 
15) Sobre as funcionalidades do Word 2010, sobre as teclas de atalho, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
(1) Ctrl + Enter. 
(2) Ctrl + Barra de espaço. 
(3) Ctrl + Shift + Enter. 
(4) Shift + Enter. 
(  ) Quebra de coluna. 
(  ) Quebra de página. 
(  ) Quebra de linha.  
(  ) Remove a formatação de um parágrafo ou palavra selecionada 
a) 3 - 1 - 4 - 2.  
b) 2 - 3 - 1 - 4.  
c) 1 - 4 - 2 - 3. 
d) 4 - 2 - 3 - 1. 
 
16) Sobre as guias do Word 2010, assinalar a alternativa CORRETA: 
a) A guia Exibição é a guia que, por padrão, é apresentada assim que abrimos o Word. Ela reúne os comandos 
utilizados para adicionar imagens, tabelas e formas geométricas ao texto, além de inserir cabeçalho, rodapé, entre 
outras.  
b) A guia Inserir é a guia que agrupa ferramentas, tais como “Ortografia e Gramática”, “Novo Comentário” e 
“Restringir Edição”.  
c) Na guia Layout da Página são encontrados os comandos utilizados para alterarmos a apresentação visual do 
documento, como “Largura da Página” e “Organizar Tudo”. 
d) A guia Correspondências é a guia que contém ferramentas úteis para a criação e envio de mala direta. 
 
17) Em relação às funções do Excel 2010, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA 



 

 
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações 

 
PROVA 

Cargo: Auxiliar de Administrativo  

 

 

4 
 

 

(  ) A função PROC analisa uma única linha ou coluna e localiza um valor na mesma posição em uma segunda 
linha ou coluna.  
(  ) A função DIAS retorna o número de dias, meses ou anos entre duas datas.  
(  ) A função CORRESP retorna um valor ou a referência a um valor de dentro de uma tabela ou intervalo. 
(  ) A função SE retorna um valor se uma condição for verdadeira e outro valor se for falsa. 
a) E - C - E - C. 
b) C - E - E - E.  
c) C - E - E - C.  
d) E - E - C - E. 
 
18) O sigilo profissional é um preceito muito importante para o servidor público, porque garante ao contribuinte que 
suas informações pessoais não serão divulgadas ou usadas de forma incorreta. O sigilo profissional é também um 
conceito muito ligado ao respeito por aquilo que é correto, e, portanto, ao conceito de: 
a) extroversão. 
b) negligência profissional. 
c) subjetividade. 
d) ética profissional. 
 
19)  Ao lidar com pessoas e transmitir informações, tanto quando se interage com colegas de setor quanto com o 
contribuinte, qual das competências abaixo é a única que NÃO contribui para o bom desempenho destas 
atividades? 
a) Passividade. 
b) Capacidade de trabalhar em equipe. 
c) Objetividade. 
d) Ética profissional. 
 
20) O bom relacionamento com colegas de setor e no atendimento ao público depende muito de habilidades 
comportamentais, que são posturas e comportamentos positivos importantes em qualquer tipo de relação humana. 
Dentre as características abaixo, a única que não pode ser considerada um comportamento positivo no ambiente 
de trabalho é: 
a) Respeito às Normas. 
b) Trabalho em Equipe. 
c) Organização. 
d) Individualismo. 

 

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


