
PÁGINA 1 DE 4 

Secretaria de Estado da Saúde 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP 
Comissão de Concursos Públicos - CCP 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 02/2015 
NÍVEL MÉDIO – OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 

 

1.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 O Instituto Quadrix será responsável pela Avaliação Prática. 

1.2 A Avaliação Prática tem caráter classificatório e eliminatório, e terá duração de até 20 minutos. 

1.4 O candidato só poderá iniciar a prova quando o Coordenador assim o autorizar. 

1.5 O candidato deverá aguardar o término do período de prova para ir embora. 

1.6 A Avaliação Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos e terá caráter classificatório e eliminatório. 

1.3 A Avaliação Prática constará de dois exercícios, sendo 1 exercício de Word e 1 exercício de Excel. Cada exercício valerá 10 pontos. 

1.7 O candidato que estiver ausente ou obtiver nota inferior a 8 (oito) pontos na Avaliação Prática será eliminado. 

1.8 Assim que o Coordenador de Prova informar o término do período de realização da prova, o candidato deverá se levantar, permanecendo 

junto à carteira, e não poderá mais tocar no equipamento à sua frente (mouse ou teclado), sob risco de eliminação.  

1.9 Ao final da prova, o candidato deverá assinar e entregar seu caderno de prova ao Coordenador e aguardar autorização para sair  da sala. 

1.10 O candidato somente poderá sair da sala após o término do período de prova (20 minutos), após autorização do Coordenador. 

1.11 A prova estará disponível aos candidatos no site oficial do concurso, após a publicação do Resultado Preliminar. 

 

2. SALVAMENTO DO ARQUIVO 

2.1 O candidato deverá salvar os dois arquivos na ÁREA DE TRABALHO / DESKTOP.  

2.2 Os arquivos deverão ser salvos com o seu NÚMERO DE INSCRIÇÃO, conforme ficha entregue ao candidato. 

2.3 Use somente os números, sem pontos, traços ou barras. 

2.4 São de INTEIRA RESPONSABILIDADE do candidato, o salvamento dos arquivos no local indicado, bem como a conferência em relação ao 

nome gravado e conteúdo. Portanto, tenha cuidado ao salvar seu arquivo. 

 

3. NÃO SERÃO PERMITIDOS 

3.1 A utilização de quaisquer aparelhos eletrônicos estranhos ao ambiente de prova, tais como telefones celulares, pagers, calculadoras, hand-

helds, bips, walkman, pontos eletrônicos, relógios com calculadora ou similares, mp3 ou similares; consulta a livros, apostilas, cadernos, 

dicionários e/ou apontamentos de qualquer natureza, em qualquer meio, inclusive eletrônico; e a utilização de quaisquer outros programas e 

meios instalados no micro, tais como: acesso à internet, e-mail, ou qualquer outro programa que não o solicitado. 

 

DECLARAÇÃO DO(A) CANDIDATO (A) 

 

DECLARO ter total ciência e concordância com os termos da presente prova para o Concurso Público N
o
 02/2015 do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP. 

 

Nome completo:______________________________________________________________  N
o
 CPF:__________________________________ 

 
 

____________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a)  

PARA USO DA 
COORDENAÇÃO 

 

Salvou os arquivos no desktop: 

Word (   ) sim       (   ) não 

Excel  (   ) sim       (   ) não 

 

Salvou com o nome correto: 

Word (   ) sim       (   ) não 

Excel  (   ) sim       (   ) não 

 

_________________________ 

Visto do candidato 
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EXERCÍCIO 01 – WORD 
PONTUAÇÃO TOTAL: 10 PONTOS 

 

 A página a seguir (página 03) contém um texto adaptado de uma Portaria da Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo.  

 

 O candidato deverá digitar e formatar adequadamente o mesmo texto no Microsoft Word. 

 

 O texto deverá ser formatado em tamanho A4, com margens superior, inferior, direita e esquerda de 2,0 cm. 

 

 A fonte básica deverá ser a Arial, com tamanho padrão 12. 

 

 Os parágrafos deverão ter espaçamento simples entrelinhas. 

 

 As tabulações, recuos e alinhamentos e formatação do texto deverão seguir exatamente o modelo proposto. 

 

 Após resolver o exercício, salve o arquivo conforme instruções na página 01 deste caderno. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

ITEM PONTUAÇÃO VALOR FINAL 

O candidato digitou/editou TODO o texto dentro do limite de tempo estabelecido 0 1,5 3 3 pontos 

DIGITAÇÃO - O candidato digitou corretamente o texto (vide obs.: Digitação) 0 1 2 2 pontos 

Layout está correto, bem como aplicação de recuos e tabulações 0 1 2 2 pontos 

Configurou corretamente o tamanho do papel e as margens 0 0,5 1 1 ponto 

Selecionou corretamente tipo e tamanho de fontes 0 0,5 1 1 ponto 

Aplicou efeitos de negrito, itálico, sublinhado e outros 0 0,5 1 1 ponto 

  TOTAL  10 PONTOS 

Digitação: inicialmente atribuem-se 2 pontos para este critério. Para cada erro, serão retirados 0,1 pontos, até o limite de o candidato 

receber pontuação 0 (zero), o que corresponde a 20 (vinte) erros. Serão considerados erros: inversão, omissão ou excesso de sinais 

gráficos (letras, acentos, espaços, sinais); falta ou excesso de espaço entre letras ou palavras; letras duplicadas; inversão de 

maiúsculas/minúsculas; falta ou inclusão de palavras ou parágrafos. Será computado um erro para cada ocorrência em discordância do 

arquivo original. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

DOE - Seção I, quarta-feira, 23 de agosto de 2014 - página 73 
 
 
PORTARIA DO COORDENADOR DE 22-08-2014 
 
 

Promovendo, de acordo com o inciso VI do artigo 3º da 
Resolução SS 78 de 18-07-2012, e tendo em vista o disposto 
nos artigos 7º e 8º das Disposições Transitórias da Lei 
Complementar 1.193, de 02-01-2013, incluído pela Lei 
Complementar 1.239, de 07-04-2014, a partir de 01-03-2014, os 
servidores adiante identificados, ficando os correspondentes 
cargos/funções atividades enquadrados na seguinte 
conformidade: 

 
MÉDICO I PARA MÉDICO II: 
 

NOME RG RS PV 

AURELINO F SCHMIDT JUNIOR 20781335-8 10564305 3 

CLEUNICE NAKA JOUTI ORITA 36403280-7 10062221 2 

JOSE EDUARDO BARLETTA 10553845 9664920 3 

 
Haino Burmester 

COORDENADOR DE SAÚDE 
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EXERCÍCIO 02 – EXCEL 
PONTUAÇÃO TOTAL: 10 PONTOS 

 

 Reproduza no Excel a planilha apresentada a seguir, exceto os campos (A), (B), (C), (D), (E) e (F), nos quais o candidato deverá inserir 

as fórmulas para os cálculos necessários e respectivas respostas.  

 A fonte básica deverá ser a Arial, com tamanho padrão 10. 

 A planilha deverá ser copiada e seguir exatamente o modelo proposto. 

 Após resolver o exercício, salve o arquivo conforme instruções na página 01 deste caderno. 

 

PLANILHA DE COMPRAS - PRODUTOS HOSPITALARES 

          

VALOR ATUALIZADO DO DÓLAR: R$ 3,15       

          

PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ TOTAL US$ 

          

Nebulizador 80 R$ 383,50 (A) (B) 

Colar Cervical 50 R$ 678,00 (A) (B) 

Desfibrilador 6 R$ 7.821,00 (A) (B) 

     

     TOTAL GERAL (C) (D) 

     

  
MÉDIA (E) (F) 

 

PEDE-SE: 

Questão 01 - Calcular o valor total de cada produto, em Real (R$) – CAMPOS MARCADOS COM (A) 

Questão 02 - Calcular o valor total de cada produto, em Dólar (US$) - CAMPOS MARCADOS COM (B) 

Questão 03 - Calcular o valor total geral, em Real (R$) - CAMPO MARCADO COM (C) 

Questão 04 - Calcular o valor total geral, em Dólar (US$) - CAMPO MARCADO COM (D) 

Questão 05 - Calcular o valor médio em relação ao valor total dos produtos, em Real (R$) - CAMPO MARCADO COM (E) 

Questão 06 - Calcular o valor médio em relação ao valor total dos produtos, em Dólar (US$) - CAMPO MARCADO COM (F) 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ITEM PONTUAÇÃO VALOR FINAL 

Reproduziu a planilha conforme solicitado (não fez / não completou / completou) 0 2 4 4 pontos 

Questão 01 (errou todos / não acertou todos / acertou todos) 0 0,5 1 1 ponto 

Questão 02 (errou todos / não acertou todos / acertou todos) 0 0,5 1 1 ponto 

Questão 03 (errou / acertou) 0  1 1 ponto 

Questão 04 (errou / acertou) 0  1 1 ponto 

Questão 05 (errou / acertou) 0  1 1 ponto 

Questão 06 (errou / acertou) 0  1 1 ponto 

  TOTAL 10 PONTOS 

 


