
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO 

E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

CADERNO DE PROVA 
2ª FASE – PROVA PRÁTICA 

AUXILIAR EM SAÚDE – AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE  
 

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira seus dados de IDENTIFICAÇÃO na etiqueta acima. 
2. Conforme preconizado pelo Edital SMS 03/15, a Prova Prática, de caráter eliminatório e 

classificatório , valendo 40 (quarenta) pontos , busca aferir a habilidade do candidato em 
formatação de texto e digitação, utilizando o editor de texto em microcomputador do tipo PC, em 
ambiente gráfico Microsoft Windows, conforme critérios de avaliação constantes no quadro logo 
abaixo. 

3. A prova prática é composta de duas atividades: Questão 01 - FORMATAÇÃO  e Questão 02 – 
DIGITAÇÃO ; que serão entregues pelos fiscais após as orientações. 

4. O tempo total da prova é de 17 (dezessete) minutos, sendo 05 (cinco) minutos para a questão 
01 (um): Formatação e 12 (doze) minutos para a questão 02 (dois): Digitação. O candidato 
somente poderá retirar-se do local de prova após autorização do fiscal. 

5. Para a realização da Prova siga as instruções contidas na mesma e as orientações dos Fiscais. 
6. Ao término do tempo da 1ª atividade (Questão 01- FORMATAÇÃO) você deverá retirar as mãos 

do teclado, cobrir a tela do computador com o PROTETOR DE TELA e aguardar a orientação 
do fiscal  

7. Ao término do tempo da PROVA 2ª atividade (Questão 02- DIGITAÇÃO) você deverá retirar as 
mãos do teclado, cobrir a tela do computador com o PROTETOR DE TELA e aguardar a 
presença do fiscal para gerar o código HASH. 

8. Recomendamos SALVAR  seu documento periodicamente na área de trabalho da máquina com 
seu número de inscrição, pois, caso o computador venha apresentar falhas, a sua Prova será 
copiada para outro computador e o seu tempo gasto nesta operação será compensado, sem 
que haja prejuízo ao tempo total especificado para a realização da mesma. 

9. O candidato poderá consultar a cópia de sua atividade através do site 
www.bauru.sp.gov.br/concursos a partir de 11/11/15. 

10. O resultado da PROVA PRÁTICA/CLASSIFICAÇÃO FINAL será publicado a partir do dia 
26/11/15 no Diário Oficial de Bauru (PREVISÃO). 

Boa Prova 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUXILIAR EM SAÚDE – 
AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE 
Objetivo – Aferir o conhecimento e habilidades do candidato, utilizando o editor de texto em microcomputador do tipo PC, em 
ambiente gráfico Microsoft Windows. 
Duração – 17 min. (dezessete minutos)  
Pontuação total – 40 pontos( Aprovação – 50%) 

ITEM ATIVIDADES EXAMINADAS PONTOS TEMPO 

FORMATAÇÃO DE UM TEXTO  pré-estabelecido, utilizando-se 
de editor de texto Microsoft Word, em ambiente gráfico Microsoft 
Windows e teclado com configuração ABNT 2. 

0 a 8 pontos 05 minutos 01 

Para cada ocorrência de erro de formatação: diferente, extra ou a 
falta do solicitado.  

-0,8  

DIGITAÇÃO DE UM TEXTO  cópia de texto impresso, com 
aproximadamente 1.600 caracteres, em microcomputador do tipo 
PC com processador Intel ou similar, utilizando-se de software 
específico para uso na prova, em ambiente gráfico Microsoft 
Windows e teclado com configuração ABNT 2.  

0 a 32 pontos 12 minutos 02 

Para cada ocorrência de erro, contados caractere a caractere (a 
mais, a menos ou diferente) em comparação com o texto original, 
considerando-se erro todo e qualquer divergência. A produção em 
desacordo, extra e/ou a falta de digitação do texto original será 
considerada como erro.  

-0,2  

Nota 
Final 

32 - (erros x 0,2) + 08 – (erros x 0,8) 40 pontos 
 

17 minutos 

 

CÓDIGO HASH ____________ IDENTIFICAÇÃO 



 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO 

E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

FOLHA 01 

QUESTÃO 01/Atividade - Formatação de um texto preestabelecido 
TEMPO – 05 minutos 
Candidato, para executar esta atividade você deverá realizar os seguintes passos: 

1. Acessar o arquivo FORMATACAO.docx no desktop do seu computador 
2. Realizar a formatação seguindo os parâmetros apresentados no texto abaixo, 

bem como dos parâmetros apontados na FOLHA 02. 
3. Interrompa a atividade ao sinal do fiscal, tire as mãos do teclado, coloque a 

tela de proteção do computador. AGUARDE O FISCAL. 
TEXTO: 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

Atender chamadas telefônicas: realizar atendimento telefônico e utilizar 

demais meios de comunicação disponíveis. Realizar contato telefônico com 

outros municípios da regionalização; 

Receber, controlar, acompanhar, distribuir, realizar agendamentos e 

atendimentos de acordo com protocolos estabelecidos pelos serviç os de 

referência  em todos os níveis de atenção à saúde; 

Estabelecer contato radiofônico com ambulâncias e/ou veículos de 

atendimento pré-hospitalar; 

Estabelecer contatos com serviços de referência para orientações, 

informações, esclarecimentos, direcionamentos e resolubilidade de casos; 

Atender as determinações do Médico regulador ; 

Fazer controle estatístico das ações do serviço: registrar informações, 

dados, preencher planilhas e outros documentos utilizando-se de formulários e 

instrumentos específicos pertinentes ao serviço ; 

Receber, elaborar, conferir, controlar, tramitar e acompanhar documentos 

internos e externos; 

Operar equipamentos como: fax, microcomputador, head fone, rádio 

operador, impressora; 

Eventualmente auxilia em outras tarefas afins. 

 



 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO 

E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

FOLHA 02 

� Parâmetros de formatação 

Formatação da página: 

• Papel: A4 (21 cm x 29,7 cm) de cor branca 

• Margens superior e esquerda: 3 cm 

• Margens inferior e direita: 2 cm 

Formatação do texto: 

• Tipo de fonte do texto: Arial 

• Tamanho da fonte do texto: 12 pt 

• Parágrafo: 1,5 cm 

• Espaçamento entre parágrafos do texto: 0pt (antes) e 10pt (depois) 

• Espaçamento entre linhas do texto: 1,5 pt 

• Alinhamento do texto: justificado 

• Estilos de fonte: negrito, itálico e sublinhado, conforme apresentado 

no texto modelo  

Formatação do título: 

• Tipo de fonte do título: Arial 

• Tamanho da fonte do título: 16 pt 

• Alinhamento do título: centralizado 

• Estilos de fonte: negrito, itálico e sublinhado, conforme apresentado 

no texto modelo  



 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO 

E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

FOLHA 03 
 
QUESTÃO 02/Atividade - Digitação de um texto preestabelecido 
TEMPO – 12 minutos 
Candidato, para executar esta atividade você deverá realizar os seguintes passos: 

1. Acessar o SEU arquivo utilizado na Questão 01 salvo no desktop com o 
número de sua inscrição. 

2. Realizar a digitação do texto abaixo.  
3. Interrompa a atividade ao sinal do fiscal, tire as mãos do teclado, coloque a 

tela de proteção do computador. AGUARDE O FISCAL. 
TEXTO: 
 
Bases éticas 

A ética é indispensável a todo profissional, porque na ação humana “o fazer” e “o 

agir” estão interligados. O fazer diz respeito à competência e à eficiência que todo 

profissional deve possuir para exercer bem a sua profissão. O agir se refere à 

conduta do profissional, ao conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho 

de sua profissão. 

Muitos autores definem ética profissional como um conjunto de normas de conduta 

que postas em prática no exercício de qualquer profissão, têm uma ação 

“reguladora” sobre seu desempenho, induzindo o respeito a seu semelhante quando 

no exercício da sua profissão. 

A ética profissional, então, estudaria e regularia o relacionamento do profissional 

com sua clientela, visando à dignidade humana e a construção do bem-estar no 

contexto sociocultural em que exerce sua profissão. Ela atinge todas as profissões e 

quando falamos de ética profissional estamos nos referindo ao caráter normativo e 

até jurídico que regulamenta determinada profissão a partir de estatutos e códigos 

específicos.  

Acontece que, em geral, as profissões apresentam a ética firmada em questões 

muito relevantes que ultrapassam o campo profissional em si. Questões como o 

aborto, pena de morte, sequestros, eutanásia, aids, por exemplo, são questões 

morais que se apresentam como problemas éticos – porque pedem uma reflexão 

profunda – e, um profissional, ao se debruçar sobre elas, não o faz apenas como tal, 

mas como um pensador, um “filósofo da ciência”, ou seja, da profissão que exerce. 

Desta forma, a reflexão ética entra na moralidade de qualquer atividade profissional 

humana.  


