CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ATENÇÃO
Fica terminantemente proibido aos candidatos:
 Comunicar-se com outros candidatos.
 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
 Sair com material referente à prova.
 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize caneta com tinta
vermelha ou lápis.
05 - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – Uma hora após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso Público.
11 – A duração da prova será de quatro horas.

1) Assinale o item em que as palavras
completam adequadamente os espaços
abaixo:
I.
Trouxeram-me um ramalhete de
flores__________.
II.
A justiça _________a pena
merecida aos desordeiros.
III.
Devemos ser fiéis ao
__________do dever.
IV.
A _________ de terras compete
ao Estado.
a) Fragrantes – infligiu – cumprimento –
cessão
b) Fragrantes – infrigiu – comprimento –
cessão
c) Flagrantes – infligiu – cumprimento –
cessão
d) Fragrantes – infligiu – comprimento sessão
2) Considere as orações: Ele comprou
um livro. O livro analisa as
consequências da globalização.
Qual dos pronomes relativos abaixo
possibilita que as duas orações formem
um período composto:
a) onde
b) que
c) qual
d) os quais
3) Analise a voz verbal das frases
abaixo:
I.

II.
III.

À tarde, a enorme praça é
invadida pelas crianças e pelos
cachorros.
Os arquitetos propuseram muitas
alterações no projeto
Um lindo sol de verão iluminava
as praias.

a) Ela andava meio nervosa.
b) Ela fez bastantes trabalhos.
c) Ele não é de mias palavras.
d) A mãe da menina estava meia
preocupada.
5) Analise as duas frases e escolha a
alternativa incorreta:
I) antigamente, nas grandes cidades,
havia bondes.
II) naquela estrada já houve muitos
acidentes com vítimas.
a) o verbo haver nas duas frases é
impessoal.
b) haver na sentença I significa existir.
c) haver na sentença II é sinônimo de
acontecer.
d) o uso do verbo haver nas duas
sentenças está incorreto, pois deveria
ser usado no plural, ou seja, haviam na
sentença I e houveram na sentença II.
6) O uso da crase é opcional nos
seguintes casos:
a) em locuções adverbiais femininas de
tempo, modo e lugar.
b) com a palavra até.
c) com verbos.
d) entre palavras repetidas.
7) indique a alternativa que todas as
palavras estão acentuadas pela mesma
regra:
a) nível – flúor – tórax – ausência
b) pontapé – através – chulé – vê
c) jiló – dominó – bibelô – dó
d)porém – vintém – alguém – hífen
8) Leia:

Assinale a alternativa que indica quais
frases estão na voz ativa:
a) Apenas II.
b) Apenas II e III.
c) I e III, apenas.
d) Todas as alternativas estão na voz
ativa.
4) Indique a alternativa incorreta em
relação à concordância nominal:

“Também nos importa o que o mar traz
consigo até a arrebentação...” (Carlos
Drummond de Andrade)
A oração destacada indica uma:
a) oração subordinada substantiva
objetiva direta
b)
oração
subordinada
adjetiva
explicativa

c) oração subordinada adjetiva restritiva
d) oração subordinada adverbial
concessiva

b) 8
c) 12
d) 24

9) Levando em consideração o
significado contextual de palavras e
expressões, assinale a alternativa
correta em que há relação de polissemia:

13) Lançando- se uma moeda três
vezes, qual é a probabilidade de que
apareça cara nos três lançamentos ?
a) 1/3
b) 1/6
c) 1/8
d) 1/9

a) concertar (combinar) - consertar
(ajustar)
b) espirar (soprar) - expirar (exalar)
c) espiar (observar) - expiar (pagar pena)
d) incerto (não certo) inserto
(impreciso)
10) Leia este trecho de um poema:
De tudo ao meu amor serei atento
Antes e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.
(Vinícius de Moraes)
A palavra mesmo, sublinhada no poema,
pode assumir diferentes significados de
acordo com o contexto. Assinale a
alternativa abaixo em que o sentido de
mesmo equivale ao do verso acima:
a) Eu não escrevo em português.
Escrevo eu mesmo. (Fernando Pessoa)
b) Pai, para onde fores, irei também
trilhando as mesmas ruas. (Augusto dos
Anjos)
c) Quando um homem não se encontra a
si mesmo, não encontra nada. (Johann
Goethe)
d) Havia o mal, profundo e persistente,
para o qual o remédio não surtiu efeito,
mesmo em doses variáveis. (Raimundo
Faoro)
11) Uma praça circular é cercada por
uma calçada. Sabendo que o raio da
praça mede 30m , calcule o comprimento
da calçada. ( Considere π = 3,14)
a) 188,4m
b) 183.4m
c) 185.4m
d) 187.4m
12) Quantos anagramas podem ser
formados com a palavra MARA?
a) 4

14) Numa caixa são colocadas 12 bolas
pretas, 8 bolas verdes e 10 bolas
amarelas Retirando-se ,ao acaso uma
bola
dessa
caixa,
determine
a
probabilidade de ela ser preta?
a) 40%
b) 45%
c) 30%
d) 35%
15) Para a confecção de uma peça
metálica, foram fundidos 15 kg de cobre,
9,75kg de zinco e 0,25kg de estanho.
Qual é a porcentagem de cobre dessa
peça?
a) 62%
b) 63%
c) 60%
d) 61%
16 – No Sistema Operacional Windows,
ao pressionar o comando no teclado
+
acontece?

Pause

Break,

o

que

a) Executa o Windows Explorer
b) Executa o Microsoft Excel
c) Troca de Usuário
d) Abre as Propriedades do Meu
Computador
17 – Defina endereço MAC?
a) O endereço MAC é um endereço
lógico e único, que é associado à
interfaces de comunicação utilizadas em
dispositivos de rede
b) O Controle de Acesso de Mídia é um
endereço físico e único, que é associado
à interfaces de comunicação utilizadas
em dispositivos de rede

c) O Controle de Acesso de Mídia é um
endereço lógico e único, que é
associado à interfaces de comunicação
utilizadas em dispositivos de rede
d) E um endereço na rede indispensável
para a conexão remota.
18 – Em referência às memórias de um
computador, existe uma memória que é
utilizada somente para leitura onde seus
dados não são perdidos quando o
dispositivo é desligado. Estamos falando
da memória?
a) DDR 1
b) RAM
c) ROM
d) DDR 3

D) Turquia
23) Os principais impactos causados
pelo fenômeno EL NIÑO no Brasil são,
exceto:
A) secas na região norte, aumentando a
incidência de queimadas;
B) precipitações abundantes na região
sul, principalmente nos períodos de maio
a julho e aumento da temperatura;
C) aumento da temperatura na região
sudeste,
mas
sem
mudanças
características nas precipitações;
D) secas esporádicas e amenas no
nordeste;
24) Quem é o atual presidente da
Petrobrás?

19 – Defina Cache?
a) Servidor Web de Hospedagem
b) Área reservada para armazenar os
dados mais acessados, permitindo assim
uma performance mais rápida aos
mesmos
c) Serviço de armazenamento em nuvem
d) Multiprocessamento de tarefas
20 – A entrada SATA esta relacionada a
quais dispositivos?
a) HD, Fonte, Placa Mãe e Leitor Óptico
b) HD, Teclado, Placa Mãe e Mouse
c) HD, Caixas de Som, Placa Mãe e
Leitor Óptico
d) Monitor, Teclado, Mouse e Web Cam.
21) Uma doença recém-chegada no
Brasil está deixando todos em alerta, em
especial as grávidas: a Febre por vírus
Zika. A infecção pelo vírus Zika foi
associada

A) Aldemir Bendine;
B) Graça Foster;
C) Ricardo Berzonini;
D) Nestor Ceveró.
25) Atualmente se fala muito sobre o
possível impeachment da presidente da
república. Quem pode fazer um pedido
de impeachment,
A) Somente os deputados federais;
B) Qualquer cidadão;
C) Somente o presidente da Câmara;
D) Somente o presidente do Senado.

26) A Lei Federal 4.320/64, Estitui
Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e contrôle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal. Com isso o Art. 1 fala:
a) A

A) A microcefalia;
B) A dengue hemorrágica;
C) A Febre Amarela;
D) Ao tífano.
22) Qual dos países a abaixo ainda não
é integrante da União Européia
A) Alemanha;
B) Polônia;
C) Lituânia;

Lei do Orçamento conterá a
discriminação da receita e despesa
de forma a evidenciar a política
econômica financeira e o programa
de trabalho do Govêrno, obedecidos
os
princípios
de
unidade
universalidade e anualidade.
b) A Lei de Orçamento não consignará
dotações globais destinadas a
atender indiferentemente a despesas
de pessoal, material, serviços de
terceiros,
transferências
ou

quaisquer outras, ressalvado o
disposto no artigo 20 e seu parágrafo
único
c) Esta lei estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e
contrôle dos orçamentos e balanços
da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, de
acôrdo com o disposto no art. 5º,
inciso XV, letra b, da Constituição
Federal.
d) nenhuma alternativa esta correta.
27) A Lei n. 11.107, de 6 de Abril de
2005, tem como mensagem do veto:
a) Dispõe sobre normas gerais de
contratação de consórcios públicos e
dá outras providências.
b) Estabelece
normas
para
a
concessão de assistência judiciária
aos necessitados.
c) Dispõe sobre normas de Direito
Processual do Trabalho, altera
dispositivos da Consolidação das
Leis do T rabalho, disciplina a
concessão
e
prestação
de
assistência judiciária na Justiça do
Trabalho, e dá outras providências.
d) Institui o Estatuto da Igualdade
Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5
de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de
abril de 1995, 7.347, de 24 de julho
de 1985, e 10.778, de 24 de
novembro de 2003.
28) Assinale a alternativa correta: A
modalidade de licitação aplicada nos
municípios e estados são:
a) Convite, Pregão, Concurso, Leilão,
Tomada de Preço, Concorrência,
Concordata
b) Pregão, Concurso, Leilão, Tomada
de Preço e Convite
c) Tomada de preço, Concordata,
Leilão, Pregão, convite
d) nenhuma alternativa esta correta.
29) A Lei 10520/02 onde a mensagem
do veto é: Institui, no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios,
nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e
dá outras providências. Foi sancionada

em que data pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso:
a) Brasília, 14 de Agosto de 2002
b) Brasília, 09 de Agosto de 2002
c) Brasília, 02 de Novembro de 2002
d) nenhuma das alternativas
30) A Lei Complementar n. 101 de 4 de
Maio de 2000, estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá
outras providências. Contudo é correto
afirmar:
a) Esta Lei Complementar estabelece
normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão
financeira;
b) Esta Lei Complementar estabelece
normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão
contábil
c) Esta Lei Complementar estabelece
normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão
administrativa
d) Esta Lei Complementar estabelece
normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão
fiscal.
31) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19
de Setembro de 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. Assinale a alternativa
correta.
a) Art. 1º Esta lei regula, em todo o
território nacional, as ações e
serviços de saúde, executados
isolada ou conjuntamente, em
caráter provisório ou eventual, por
pessoas naturais ou jurídicas de
direito Público ou privado.
b) Art. 2º A saúde é um direito
fundamental
do
ser
humano,
devendo o Município prover as
condições indispensáveis ao seu
pleno exercício
c) Art. 3o
Os níveis de saúde
expressam a organização social e
econômica do Estado, tendo a saúde
como
determinantes
e
condicionantes, entre outros, a

alimentação,
a
moradia,
o
saneamento
básico,
o
meio
ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, a atividade física, o
transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais
d) nenhuma alternativa esta correta
32) A Lei Nº 8142, de 28 de Dezembro
de 1990 trata de um assunto importante
e aplicável em nossos dias. Assim,
assinale a alternativa correta.
a) Dispõe sobre normas gerais de
contratação de consórcios públicos e
dá outras providências.
b) Dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e
dá outras providências.
c) Dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS} e sobre as
transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências.
d) Dá nova redação a dispositivos da
Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de
1950, com as alterações posteriores,
que estabelece normas para a
concessão de assistência judiciária
aos necessitados.
33) Segundo a Lei nº 8.080/90 no art. 4º
- O conjunto de ações e serviços de
saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais
e municipais, da Administração direta e
indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público, constitui:
a) sistema de cadastro único
b) Vigilância Sanitária
c) Vigilância epidemiológica
d) nenhuma alternativa correta
34) Das modalidades de licitação
conforme a Lei 8666/93 no art. 22 inciso
I, para obras e serviços de engenharia,
qual alternativa esta correto:
a) Convite até 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais)
b) Tomada de preço R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais)
c) Concorrência
acima
de
R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais)

d) nenhuma alternativa correta
35) Conforme o Art. 28. da Lei 8666/93
diz: A
documentação
relativa
à
habilitação jurídica, conforme o caso,
consistirá em:
a) cédula de identidade
b) registro comercial, no caso de
empresa individual
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato
social
em
vigor,
devidamente
registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus
administradores
d) todas as alternativas estão corretas
36) As clausulas do Art. 55 da Lei
8666/93: I - o objeto e seus elementos
característicos; II - o regime de execução
ou a forma de fornecimento; III - o preço
e as condições de pagamento, os
critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preços, os critérios de
atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do
efetivo pagamento; IV - os prazos de
início de etapas de execução, de
conclusão, de entrega, de observação e
de recebimento definitivo, conforme o
caso; V - o crédito pelo qual correrá a
despesa,
com
a
indicação
da
classificação funcional programática e da
categoria econômica; VI - as garantias
oferecidas para assegurar sua plena
execução, quando exigidas; VII - os
direitos e as responsabilidades das
partes, as penalidades cabíveis e os
valores das multas; VIII - os casos de
rescisão; IX - o reconhecimento dos
direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa prevista no art.
77 desta Lei; X - as condições de
importação, a data e a taxa de câmbio
para conversão, quando for o caso; XI a vinculação ao edital de licitação ou ao
termo que a dispensou ou a inexigiu, ao
convite e à proposta do licitante
vencedor; XII - a legislação aplicável à
execução do contrato e especialmente
aos casos omissos; XIII - a obrigação do
contratado de manter, durante toda a
execução
do
contrato,
em
compatibilidade com as obrigações por

ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na
licitação. São necessárias para:
a)
b)
c)
d)

Formação do Direito Administrativo
Formação dos Recursos jurídicos
Formação de Contrato
nenhuma alternativa

37) No Art.109 da Lei 8666/93, dos atos
da
administração
decorrentes
da
aplicação desta Lei cabem: I – recurso,
no prazo de .......... dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata,
nos casos de: a) habilitação ou
inabilitação do licitante; b) julgamento
das propostas; c) anulação ou revogação
da licitação; d) indeferimento do pedido
de inscrição em registro cadastral, sua
alteração ou cancelamento; e) rescisão
do contrato, a que se refere o inciso I do
art. 79 desta Lei;f) aplicação das penas
de advertência, suspensão temporária
ou de multa. Assim qual é o prazo em
dias para não perder o recurso?
a)
b)
c)
d)

3 dias
7 dias
10 dias
nenhuma alternativa correta

38) No art. 116. Aplicam-se as
disposições desta Lei, no que couber,
aos convênios, acordos, ajustes e outros
instrumentos congêneres celebrados por
órgãos e entidades da administração. §
1º A celebração de convênios, acordo ou
ajuste pelos órgãos ou entidades da
Administração Pública depende de
prévia aprovação de competente plano
de trabalho proposto pela organização
interessada, o qual deverá conter as
informações que a lei declara. Assinale a
alternativa correta.

I - Identificação do objeto a ser
executado;
II – Metas a serem atingidas;
III – plano de aplicação dos recursos
financeiros;
IV – previsão de inicio e fim da execução
do objeto, bem assim da conclusão das
etapas ou fases programadas;
V – cronograma de desembolso.
a) a I,II,IV e V estão corretas
b) a II,III, IV e a V estão corretas
c) a I, III, IV e a V estão corretas
d) Todas estão corretas
39) Das técnicas de elaboração, redação
e alteração das Leis temos a Art. 3º A lei
será estruturada em três partes básicas.
Quais são:
I – parte primaria
II – parte normativa
III – parte final
VI – parte preliminar
V – parte mediana
a)
b)
c)
d)

estão corretas I,II,III
estão corretas I,V,III
estão corretas IV,II,III
Nenhuma alternativa esta correta

40)
Para
que
aconteça
uma
comunicação é preciso que sete
componentes funcionem e estejam
presentes segundo Dubrin:
a) Fonte ou transmissor, mensagem,
canal, receptor, feedback, ambiente
e ruído;
b) Transmissor, mensagem, receptor,
feedback,
ambiente,
ruído,
interpretação;
c) Fonte,
mensagem,
receptor,
feedback,
ambiente,
ruído,
comunicação não-verbal;
d) nenhuma alternativa correta

