
 
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA 

CATARINA - CIS-AMOSC 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
 
 

CARGO: TÉCNICO 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) Leia o depoimento abaixo: 
 
"A minha propriedade foi conseguida com muito sacrifício pelos meus antepassados. Não admito 
invasão. Essa gente não sabe de nada. Estão sendo manipulados pelos comunistas. Minha 
resposta será à bala. Esse povo tem que saber que a Constituição do Brasil garante a propriedade 
privada. Além disso, se esse governo quiser as minhas terras para a Reforma Agrária terá que 
pagar, em dinheiro, o valor que eu quero. ” (Proprietário de uma fazenda no Mato Grosso do Sul) 
 
A partir do depoimento acima, os argumentos utilizados para defender a posição dos possessores 
de terras são: 
 
I) A constituição do país garante o direito à propriedade privada, ou seja, invadir terras se torna um 
crime. 
II) Este é um problema totalmente de ordem política e depende somente da justiça para saná-lo. 
III) As terras são o fruto do corredio trabalho das famílias que têm a posse delas. 
 
As proposições corretas, são: 
 
a) II e III, apenas. 
b) I, apenas. 
c) III, apenas. 
d) Todas as alternativas. 
 
2) Considere o conjunto de palavras abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
 
 
 

a) Ruina, bachareis, raizes, juizes, miudo e viuva devem receber acento agudo. 
b) Juiz, raiz e viuvez devem receber acento agudo. 
c) Raiz/raizes e juiz/juizes deveriam receber acento devido uma palavra derivar de sua 
correspondente. 
d) Todas as palavras devem receber acento agudo. 
 
3) Quais das alternativas abaixo estabelece relação de sinonímia e antonímia respectivamente: 
 
a) dissolução/decomposição e prescrever/viger 
b) alvitrar/abster e vingança/indulto 
c) reverência/adoração e entusiasmo/alacridade 
d) submissão/dominação e talentoso/contencioso  
 
4) Analise a frase: 
 
“O homem julga que é superior à natureza, por isso ele a destrói, sem pensar que ela é essencial 
para sua vida”. 
 
a) homem, natureza e essencial pertencem à classe de palavras dos substantivos. 
b) são verbos da frase: é, destrói e pensar. 
c) ele, a, ela e sua pertencem à classe de palavras dos pronomes. 
d) que e para são pronomes relativos. 
 
5) Leia os versos de Carlos Drummond de Andrade e analise os termos destacados: 
 
“Certas palavras não podem ser ditas em qualquer lugar e hora qualquer”.  
 
a) são pronomes indefinidos. 
b) são pronomes relativos. 
c) Certas é um pronome indefinido e qualquer pronome relativo. 

Ruina -  bachareis – raiz - raizes – juiz – juizes – miudo – viuvez – 
viuva  
 



d) Nenhuma alternativa está correta.  
 
6) Leia esta frase e indique a alternativa correta quanto sua classificação: 
 
“Mesmo que esteja frio, viajaremos para a praia”. 
 
a) oração subordinada adverbial causal. 
b) oração subordinada adverbial condicional. 
c) oração subordinada adverbial final. 
d) oração subordinada adverbial causal concessiva. 
 
7) Leia: 
 
"- Muito bom dia, senhora,  
que nessa janela está;  
sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar?" (João Cabral de Melo Neto) 
 
No primeiro verso, vem entre vírgulas a palavra senhora. Seu uso se dá pelo fato de: 
 
a) O termo ser um aposto. 
b) O termo ser um vocativo. 
c) Por senhora ser um sujeito simples. 
d) Por separar duas orações independentes. 
 
8) Leia: Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público. 
 
A justificativa para o emprego de vírgulas na frase acima é: 
 
a)     a intercalação de um adjunto adverbial 
b)     o destaque do aposto 
c)     a separação de orações 
d)     a presença de um vocativo 
 
 
9) Considerando os termos da oração, analise as seguintes frases com atenção aos termos 
destacados. 
 
I) a descoberta de fraudes no sistema financeiro prejudicou muitos investidores. 
II) A discussão dos dois alunos provocou uma tremenda briga. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) I é complemento verbal e II complemento nominal. 
b) I e II são complementos nominais  
c) I é complemento nominal e II complemento adverbial. 
d) I é complemento nominal e II adjunto adnominal. 
 
10) Leia a tirinha: 
 



 
Com relação a leitura, podemos dizer que: 
 
a) Calvin não soube interpretar o pedido de Susie e se descontrolou. 
b) Calvin manteve o mesmo tom da voz nos três primeiros quadrinhos, gritando no último por 
perceber que estava sendo constrangido. 
c) A chantagem da qual Calvin se refere no último quadrinho é devida ao grito de Susie no 
segundo quadrinho e diminuição da voz no terceiro. 
d) Calvin foi mudando o tom de voz, apregoando sua insatisfação ao ser chantageado por Susie.  
 
11) O resultado da seguinte inequação 24x-1 ≤ 23x  é: 
a) s=  { x e |r  | x ≤ 1 
b) s= { x e |r  | x < 1 
c) s= { x e |r  | x >1 
d) S= { x e |R | x ≥ 1 
 
12) Sabendo que log2 = 0,301 e log3 = 0,477, qual o valor de log12? 
a) log12= 1,907 
b) log12= 1,070 
c) log12= 1,079 
d) log12= 1,790 
 
13 – Determine a soma dos termos da Progressão Geométrica (1, 2, 4, 8 ...; 1024). 
a) 2048 
b) 2049 
c) 2046 
d) 2047 
 
14 – Simplificando a expressão x² – 2x – 3 vou encontrar o seguinte resultado: 
                                                     x2 – 9 
a) x + 1 
    x + 2 
 
b) x + 1 
     x + 3 
 
c) x + 2 
    x + 1 
 
d) x + 2 
     x + 3 
 
15 – Um químico possui 10 tipos de substâncias. De quantos modos possíveis poderá associar 6 
dessas substâncias, se entre as dez, duas somente não podem ser juntadas porque produzem 
mistura explosiva?  
a) 120 
b) 130 
c) 140 
d) 150 



16 – No Sistema Operacional Windows, ao pressionar o comando no teclado + Pause 
Break, o que acontece? 
 
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 
 
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) Sabemos que as Ilhas Malvinas é um pequeno arquipélago no Atlântico Sul. Quem atualmente 
ocupa e administra é 
a) Argentina; 
b) Grã-Bretanha; 
c) Bolívia; 
d) Estados Unidos. 
 
22) Marque a sentença que completa a lacuna do  texto abaixo: 
Um lugar com água, formação rochosa e atmosfera espessa. Parece com a descrição da Terra? 
Descoberto pela Nasa (Agência Espacial Americana) em julho deste ano, o planeta 
______________________ foi chamado de o “primo mais velho da Terra” pelos astrônomos, 
porque suas características são muito similares às do nosso planeta.  

 

a) Marte 452b 
b) Kepler 452b 



c) Sarturno 452b 
d) Nenhuma das anteriores. 
 
23) Qual é o ponto mais alto do estado de Santa Catarina? 
a) Morro da boa vista; 
b) Morro da bela vista do ghizoni 
c) Morro da igreja 
d) Morro dos Campos dos Padres. 
 
24) Marque a opção que completa a lacuna 
_____________________ também conhecido por diastrofismo, consiste em movimentos 
decorrentes de pressões vindas do interior da Terra, agindo na crosta terrestre. Quando as 
pressões são verticais, os blocos continentais sofrem levantamentos, abaixamentos ou sofrem 
fraturas ou falhas. 
a) O vulcanismo; 
b) O tectonismo; 
c) O intemperismo; 
d) O abalo císmico. 
 
25) Atualmente está em trâmite o pedido de impeachment da presidente da republica. Caso o 
impeachment realmente aconteça, o substituto imediato da Presidente é o seu vice.  Mas se o vice 
também não puder exercer o cargo, seja por cassação ou renúncia, quem assume em um primeiro 
momento é 
 
a) O presidente do senado. 
b) O presidente da câmara dos deputados; 
c) O ministro do Supremo Tribunal Federal. 
d) A procuradoria da república. 
 

26) No Art. 1º da Constituição Federal, A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem  5 (cinco) fundamentos que são: 

a) A união política 

b) O ser humano como principio fundamental 

c) A unilateralidade de trabalho 

d) nenhuma alternativa correta 

27. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios: I – independência nacional; II – prevalência dos direitos humanos; III – autoderminação 

dos povos; IV – não-intevenção; V – igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII – solução 

pacífica dos conflitos; VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX – cooperação entre os povos 

para o progresso da humanidade. Qual Art. Tem esse texto? 

a) Art. 5 

b) Art. 4 

c) Art. 3 

d) nenhuma alternative correta. 

28) No Art. 5º da Constituição Federal, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Assinale a alternativa correta 

conforme os termos: 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 



II – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

III – é livre toda ação desde que não fira os princípios éticos e morais; 

IV -  ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 

a) I, II, IV estão corretas 

b) I, II, III estão corretas 

c) I, II, IV estão corretas 

d) I, III, IV estão corretas 

29) Na Constituição Federal, Art. 14. A oberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 

pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

a) plebiscito, referendo e iniciativa popular 

b) plebiscito, eleição e iniciativa popular 

c) plebiscito, referendo e eleição direta 

d) nenhuma alternativa correta 

30) Na Constituição Federal, Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos 

políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos 

fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Assinale a alternativa 

correta. 

I -  caráter nacional 
II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de 
subordinação a estes; 
III – prestação de constas à Justiça Eleitoral; 
IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 

 

a) I, II, III estão corretos 

b) I, III, IV estão corretos 

c) II, III, IV estão corretos 

d) Todas estão corretos 

31) Na questão dos princípios básicas da Administração Pública, os Poderes Administrativos são 

verdadeiros instrumentos de trabalho para a realização das atividades administrativas (poder-

dever). Deles são exemplos: Que poder é aquele que o Executivo dispõe para distribuir e 

escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo 

a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro pessoal.  

a) Poder Normativo 

b) Poder Disciplinar 

c) Poder Hierárquico 

d) nenhuma alternativa correta 

32) Das responsabilidade dos servidores: os servidores públicos, no desempenho de suas funções 

ou a pretexto de exercê-las, podem cometer infrações de quatro ordens que são: 

a) legalidade, moralidade, ética e interesse público 

b) legalidade, criminal, improbidade, civil 

c) administrativa, civil, criminal e improbidade 

d) nenhuma das alternativas 

33) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, trás a mensagem de veto:  Estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 



providências. No Art. 19. Para os fins do disposto no capt do art. 169 da Constituição, a despesa 

total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá 

exceder os percentuais da receita corrente líquida. Assinale a alternativa correta: 

a) União: 55% (cinquenta e cinco por cento); Estado: 50% (cinquenta por cento) e Município 55% 
(cinquenta e cinco por cento); 

b) União: 50% (cinquenta por cento); Estado: 50% (cinquenta por cento) e Município 50% 
(cinquenta por cento); 

c) União: 50% (cinquenta por cento); Estado: 60% (sessenta por cento) e Município 55% 
(cinquenta e cinco por cento);  

d) Nenhuma alternativa esta correta 

34) Os Atos Administrativos: os atos Administrativos Público são divididos em 2 (dois): 

a) administrativos e judiciários 
b) administrativos e de Direitos 
c) materiais e jurídicos  
d) nenhuma esta correta 

35) Que lei determina que “os atos do processo administrativo não dependem de forma determina 
senão quando a lei expressamente a exigir” 

a) art. 15 da Lei nº 14.070/01 
b) art. 54 da Lei nº 10.190/00 
c) art. 22 da Lei nº 9.784/99 
d) nenhuma alternativa esta correta 

36) Existem duas fases licitatórias a serem produzidas pelo Administrador Público: a 1ª fase 
chamada de Interna, onde os atos de escolha do tipo e modalidade de licitação são produzidos no 
bojo da própria Administração; e a 2ª fase chama de Externa, onde os atos são publicados na 
imprensa oficial para o conhecimento e acompanhamento de todos os interessados, compondo-se 
da publicação do edital, habilitação, julgamento e homologação com a consequente adjudicação 
do objeto licitado ao vencedor do certame. Ao final das fases de habilitação e julgamento o licitante 
interessado poderá propor contra a decisão produzida pela Administração um recurso dentro de 
que prazo a partir da data de publicação da decisão, com efeitos suspensivos. 

a) 10 
b) 7 
c) 5 
d) nenhuma alternativa esta correta. 

37) Na Fiscalização ao contratar uma empresa, exige-se neste ponto, que a execução do contrato 
administrativo seja acompanhada e fiscalizada por um representante da administração 
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa atribuição. A inexecução total ou parcial do contrato dá à 
administração a prerrogativa de aplicar sanções de natureza administrativa, que são:  

a) advertência ,multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de 
inidoneidade;   

b) Anulação, multa, inidoneidade, suspensão temporária de participação em licitação;  
c) Anulação, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de 

inidoneidade; 
d) nenhuma alternativa correta 

38) No Art. 6º, toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 
atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no 



respectivo contrato. No § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade das tarifas. § 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 
§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 
emergência ou após prévio aviso, quando : I – motivada por razões de ordem técnica ou de 
segurança das instalações; II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da 
coletividade. Assim, temos os princípios que entre eles vamos dar o foco no principio da 
regularidade: 

a) art. 6º, §, Lei 8.987/95 
b) quanto aos meios de resultados; 
c) manutenção da qualidade do serviço; 
d) nenhuma alternativa correta 

39) Os Poderes Administrativo são inerentes à Administração Pública e possuem caráter 
instrumental, ou seja, são instrumentos de trabalho essenciais para que a Administração possa 
desempenhar as suas funções atendendo o interesse público. Os poderes são verdadeiros 
poderes-deveres, pois a Administração não apenas pode como tem a obrigação de exercê-los. 
Quais são os poderes:  

a) Poder jurídico, Poder Regulamentar, Poder de Polícia, Poder Disciplinar. 
b) Poder Vinculado, Poder Discricionário, Poder Hierárquico, Poder Disciplinar, Poder 

Regulamentar e Poder de Polícia. 
c) Poder Regulamentar, Poder Hierárquico, Poder Disciplinar. 
d) nenhuma alternativa correta. 

40) O Art. 4º da CF, A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 
pelos seguintes princípios: 

a) independência nacional; prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos; não-
intervenção; igualdade entre os Estados; defesa da paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio 
ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
concessão de asilo político. 

b) a plenitude de defesa, o sigilo das votações; a soberania dos veredictos; a competência para o 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

c) a plenitude de defesa, independência nacional; prevalência dos direitos humanos, o sigilo das 
votações; a soberania dos veredictos. 

d) nenhuma alternativa correta. 

 


