
Oficial Administrativo – HCFMUSP – VOL.1 

�����������������������������

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

HCFMUSP 

 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 
 
 

 
 

VOLUME 1 
 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS: 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO/PORTUGUÊS: 
Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, discursi-
vas e argumentativas.  ........................................................................................................................................ 1 
Tipologia textual. ............................................................................................................................................... 19 
 Coesão e coerência.  ....................................................................................................................................... 21 
Ortografia oficial.  .............................................................................................................................................. 44 
Acentuação gráfica. Pontuação. ....................................................................................................................... 43 
Formação e emprego das classes de palavras.  .............................................................................................. 52 
Significação de palavras.  ................................................................................................................................. 56 
Sintaxe da oração e do período. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. ..................... 77 
Emprego do sinal indicativo de crase. .............................................................................................................. 49 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO: 
Operações, propriedades e aplicações (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). 1 
Princípios de contagem e probabilidade. Arranjos e permutações. Combinações.  ...................................... 122 
Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais e reais) e operações com conjuntos.  ................. 1 
Razões e proporções (grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, por-
centagem, regras de três simples e compostas).  ............................................................................................ 32 
Sistemas de medidas. Volumes.  ..................................................................................................................... 26 
Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação (analogias, inferências, deduções e conclu-
sões). Diagramas lógicos. ................................................................................................................................ 38 
 
 
NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA: 
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de infor-
mática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software.  ........................................................... 1  
Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office).  ..................................................... 6 
Noções de sistema operacional (ambiente Windows).  ................................................................................... 34 
Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 
Programas de navegação: Gmail.Programa de correio eletrônico: Outlook Express. Sítios de busca e pes-
quisa na Internet. Redes sociais. ..................................................................................................................... 54 
Computação na nuvem (google drive).  ........................................................................................................... 60 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da 
informação: procedimentos de segurança.  ..................................................................................................... 78 
Noções de vírus, worms e pragas virtuais. ...................................................................................................... 83 
Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware etc.).  .................................................................. 83 
Procedimentos de backup. ............................................................................................................................... 84 
 
 
 

 
 



Oficial Administrativo – HCFMUSP – VOL.2 

�����������������������������

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

HCFMUSP 

 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 
 
 

 
 

VOLUME 2 
 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS: 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
Princípios e Diretrizes.Programa do SUS no atendimento aos pacientes e usuários. Lei no. 8.080, Lei no. 
8.142 e Decreto no. 7508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. .............................................................................................................................................. 1 
Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da população,  ........................................................................ 31 
Sistema de Informação no SUS e em Saúde,  ................................................................................................. 33 
Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. .............................................................................................  36 
Vigilância em Saúde.  ....................................................................................................................................... 37 
Processos de trabalho em Saúde,  .................................................................................................................. 39 
Gestão de Sistema de Saúde.  ......................................................................................................................... 40 
Formação e educação em saúde.  ................................................................................................................... 41 
A organização social e comunitária.  ................................................................................................................ 41 
Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde.  .............................................................................................. 42 
Educação permanente em saúde.  ................................................................................................................... 62 
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo – Lei no. 10.261/68 .................................... 62 
Lei Federal no. 12.527/2011 e Decreto Estadual no. 58.052/2012 ( Acesso à Informação).  ......................... 82 
Constituição do Estado de São Paulo – Título III – Da Organização do Estado – Capítulo I – Da Administra-
ção Pública – Seção I – Artigos 111 a 115; Título VII – Da Ordem Social – Capítulo II – Da Seguridade Soci-
al – Seção II – Artigos 219 a 231; Ética no serviço público; Modelos de gestão pública; Qualidade no serviço 
público:  Conceitos de eficiência, eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública. ....................... 103 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: 
História, geografia; tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 
educação, tecnologia, energia, desenvolvimento sustentável, responsabilidade sócioambiental, segurança e 
ecologia. ..............................................................................................................................................pp 1 a 123 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Qualidade no atendimento ao público interno e externo.  .................................................................................. 1 
Técnicas de redação. Elaboração de correspondência empresarial e oficial. Elaboração de relatórios. Agen-
da. Rotinas administrativas e de escritório.  ....................................................................................................... 3 
Atualização do banco de dados. ...................................................................................................................... 15 
Noções sobre funcionamento de bancos e cartórios. .....................................................................................  15 
Noções de administração de materiais e almoxarifado.  .................................................................................. 18 
Noções de internet e intranet.  ......................................................................................................................... 32 
Noções de cadastro e licitações.  ..................................................................................................................... 55 
Arquivo de documentação: organização de arquivo; técnicas e métodos de arquivamento; modelos de arqui-
vos e tipos de pastas; arquivamento de registros informatizados.  ............................................................... 116 
Ética e sigilo profissional. Gestão da qualidade: análise de melhoria de processos.Rotinas de pessoal. .... 117 
 

 
 


	JOÃO - HCLINICAS - OF ADMINISTRATIVO - indice1
	JOÃO - HCLINICAS - OF ADMINISTRATIVO - indice2

