PREFEITURA DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 005/2013
10 DE MARÇO DE 2013

CARGO:
Agente Patrimonial
INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de
sala.
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de Identificação e o Cartão
Resposta.
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com Nome, Nº de Inscrição e Assinatura.
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 25, com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo:

Formas Incorretas:
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por
parte do candidato.
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado,
rasgado ou rasurado.
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na
interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após transcorrido
45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito ao fiscal de
sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso
Público.
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito.
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para conferir
com o gabarito oficial.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de
sala, conferirem os Gabaritos, assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Identificação,
os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de
Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 10 de março de 2013, após as 21h00min,
no site www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 11 a 15 de março de 2013.
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d) Sinestesia.
e) Polissíndeto.

Língua Portuguesa
O poema a seguir servirá como base para responder as
questões 01 e 02:

03) Das assertivas a seguir somente uma apresenta erro
em relação ao emprego da crase. Identifique-a:

O PÁSSARO INCUBADO
O pássaro preso na gaiola
é um geógrafo quase alheio:
Prefere, do mundo que o cerca,
não as arestas: o meio.
É isso que o diferencia
dos outros pássaros: ser duro.
Habita cada momento
que existe dentro do cubo.
Ao pássaro preso se nega
a condição acabado.
Não é um pássaro que voa:
É um pássaro incubado.
Falta a ele: não espaços
nem horizontes nem casas:
Sobra-lhe uma roupa enjeitada
que lhe decepa as asas.
O pássaro preso é um pássaro
recortado de seu domínio:
Não é dono de onde mora,
nem mora onde é inquilino.

a) Ele seguiu o plano à risca, pois sabia que o chefe era
rigoroso.
b) À noite, sempre batia aquela saudade da infância.
c) Quero resolver esse problema e deixar tudo às claras.
d) Quando adentramos o quarto esta às escuras.
e) A moça passou a noite de núpcias à bordo de um
lindo navio.
04) “Tom Cruise é um ator célebre.” Reescrevendo a
frase utilizando o superlativo absoluto sintético da
palavra destacada temos:
a)
b)
c)
d)
e)

Tom Cruise é um ator celeberríssimo.
Tom Cruise é um ator celeberísimo.
Tom Cruise é um ator celebérrimo.
Tom Cruise é um ator celeberílimo.
Tom Cruise é um ator celeberrílimo.

05) Qual das palavras sublinhadas não corresponde a
um verbo de ligação:
a)
b)
c)
d)
e)

CACASO. Beijo na boca e outros poemas. São Paulo:
Brasiliense, 1985.

A música daquele compositor virou tema de novela.
O castelo tornou-se um lugar indescritível.
A fisionomia das gêmeas continua bem diferente.
O folião estava na avenida.
O meu cachorro foi o mais comportado na
competição.
Matemática

01) De acordo com o poema:
I. Trata-se de um texto literário.
II. Ao usar a metáfora “roupa enjeitada” o autor
refere-se à gaiola.
III. O pássaro incubado torna-se, pelo meio em que
vive um pássaro ditoso.

06) Uma locomotiva percorreu 35 km em seu primeiro
dia de trabalho. No segundo dia percorreu 70 km. No
terceiro dia de trabalho percorreu 140 km e assim por
diante. Considerando que no seu último dia de trabalho
a locomotiva percorreu 4480 km, quantos dias ela
trabalhou?

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Somente I e III estão corretos.
Somente I e II estão corretos.
Somente II e III estão corretos.
Somente III está correto.
Todos estão corretos.

02)
“Falta
a
ele:
não
espaços
nem
horizontes
nem
casas:
Sobra-lhe
uma
roupa
enjeitada
que lhe decepa as asas..” A figura de linguagem
presente no verso sublinhado é:
a) Metonímia.
b) Antítese.
c) Pleonasmo.
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6
7
8
9
10

07) O valor de x na expressão abaixo é:

Conhecimentos Gerais

34x + (-12 . 28) + √81 = 12x - 63
a)
b)
c)
d)
e)

12
18
12x - 63
24
37

08) No lançamento de dois dados, um verde e um
vermelho, qual a probabilidade de sair 4 no verde e 2
no vermelho?

11) Recentemente foi divulgada no Jornal Nacional uma
reportagem sobre a blogueira Yoani Sánchez,
conhecida internacionalmente por suas críticas à
ditadura de seu país. A blogueira chegou ao Brasil na
segunda-feira (18/02/2013), depois de seis anos
esperando por um visto de saída de seu país de origem,
o qual é?
a)
b)
c)
d)
e)

Venezuela.
Colombia.
Equador.
Cuba.
Costa Rica.

12) A criação do Município de Doutor Maurício Cardoso
(RS), oficializada pela Lei Estadual nº 8.455, ocorreu
em:

a) 1
6
b) 11
36
c) 36
d) 3
8
e) Nenhuma das respostas anteriores.

a)
b)
c)
d)
e)

09) A área do triângulo abaixo é:

13) A televisão brasileira recentemente divulgou mais
uma tragédia. No jogo entre San José e Corinthians,
pela Copa Libertadores, na Bolívia, um adolescente de
14 anos morreu após ser atingido no olho direito por:
a)
b)
c)
d)
e)

14
8
25

a)
b)
c)
d)
e)

Uma bombinha.
Um foguete.
Um refletor.
Um sinalizador.
Um tiro.

14) A bandeira do Estado do Rio Grande do Sul é
composta de três faixas diagonais, sendo elas verde
(superior), vermelha (meio) e amarela (inferior). No
centro da bandeira há o brasão do Rio Grande do Sul,
onde encontramos os dizeres: República RioGrandense, 20 de setembro de 1835. Abaixo do escudo
há uma faixa com três palavras. Essas palavras são:

119
47
31
175
53

10) Margarida é doméstica e recebe R$ 650,00 por mês
de salário. Ela guardou 1/5 de seu salário, em notas de
R$ 20,00 e de R$ 10,00, para as compras de
supermercado do mês. Quantas notas de R$ 20,00 ela
guardou?
a)
b)
c)
d)
e)

08 de dezembro de 1988.
16 de abril de 1988.
18 de janeiro de 1989.
27 de dezembro de 1989.
15 de janeiro de 1990.

a)
b)
c)
d)
e)

Liberdade, Igualdade, Fraternidade.
Ordem, Progresso, Cidadania.
Liberdade, Igualdade, Humanidade.
Trabalho, Confiança, Responsabilidade.
Libertas, Quae Sera, Tamen.

15) Também conhecida como Revolução Farroupilha, a
Guerra dos Farrapos foi um conflito regional contrário
ao governo imperial brasileiro e com caráter
republicano. Ocorreu na província de ____________ do
Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 a 1º
de março de 1845. Com base na leitura do trecho,
assinale a alternativa que o completa corretamente:

5
6
7
8
9
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a)
b)
c)
d)
e)

20) Denominado de montante líquido que a entidade
espera, com razoável segurança, obter por um ativo no
fim de sua vida útil econômica, deduzidos os gastos
esperados para sua alienação:

São Pedro.
São Bento.
Santa Rosa.
São Miguel das Missões.
Santiago.
Conteúdos Específicos

16) De acordo com a Lei nº 4.320/64, a receita
classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:
Receitas Correntes e Receitas de Capital. Assinale a
alternativa que descreve uma Receita de Capital:
a)
b)
c)
d)
e)

Receita agropecuária.
O superávit do Orçamento Corrente.
Receita industrial.
Receita tributária.
Receita patrimonial.

a) Equilíbrio entre receitas e despesas.
b) Critérios e forma de limitação de empenho.
c) Normas relativas ao controle de custos e à avaliação
dos resultados dos programas financiados com
recursos dos orçamentos.
d) Condições e exigências para transferências de
recursos a entidades públicas e privadas.
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
18) De acordo com o Decreto Municipal nº 2011/2011,
a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de
propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos
intangíveis, com existência ou exercício de duração
limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por
prazo legal ou contratualmente limitado é considerado:

Unidade Administrativa.
Seção de Administração de Compras e Almoxarifado.
Prefeitura Municipal.
Sistema de Controle Patrimonial de Bens.
Seção de Administração de Patrimônio.

22) São deveres do responsável por bem patrimonial,
em relação àquele sob sua guarda, EXCETO:
a) Zelar pela guarda, segurança e conservação.
b) Comunicar ao Setor de Patrimônio a necessidade de
reparos necessários ao adequado funcionamento.
c) Transferir da Seção de Administração de Compras,
Almoxarifado e Patrimônio, bens, mediante
solicitação do Termo de Transferência, para seu rol
particular de patrimônio.
d) Mantê-lo devidamente identificado com a plaqueta
de patrimônio.
e) Comunicar a Seção de Administração de Compras,
Almoxarifado e Patrimônio, por escrito e
imediatamente após o conhecimento do fato, a
ocorrência de extravio ou de danos resultantes de
ação dolosa ou culposa de terceiro.
23) De acordo com o Decreto Municipal nº 2011/2011,
a Seção de Administração de Compras, Almoxarifado e
Patrimônio emitirá a Lista de Bens em Disponibilidade,
dando conhecimento a todas as Unidades
Administrativas, concedendo o prazo de ________ dias
úteis, contados a partir da data da emissão, para as
Unidades manifestarem interesse por esses bens.

Apropriação.
Depreciação.
Amortização.
Incorporação.
Bem ocioso.

19) A formalização da inclusão física de um bem
patrimonial no acervo do Município, que efetiva-se
com a atribuição de um número, com a marcação física
e com o cadastramento de dados é denominada:
a)
b)
c)
d)
e)

Valor residual.
Valor de mercado.
Valor justo.
Valor recuperável.
Valor de reavaliação.

21) Sistema informatizado destinado ao registro do
ingresso, movimentação, baixa, valorizações e
desvalorizações dos bens de natureza permanente:
a)
b)
c)
d)
e)

17) A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o
disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e disporá
também sobre:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

A alternativa que completa corretamente o enunciado
acima é:
a)
b)
c)
d)
e)

Tombamento.
Recebimento.
Impairment.
Reavaliação.
Transferência.
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10 (dez).
12 (doze)
15 (quinze).
20 (vinte).
30 (trinta).

24) É o instrumento utilizado para o registro expositivo
dos fatos e deliberações ocorridos em uma reunião,
sessão ou assembléia. Seu preâmbulo inclui registro da
situação temporal, de participantes, dos assuntos
abordados e de suas decisões. Seu fecho apresenta,
entre outras coisas, o termo de encerramento com
indicação do redator e horário de encerramento. Esse
documento será assinado e/ou rubricado por todos os
presentes à reunião ou apenas pelo presidente e
relator, dependendo das exigências regimentais do
órgão. Estamos falando da:
a)
b)
c)
d)
e)

Carta.
Ata.
Apostila.
Declaração.
Portaria.

25) Em informática, no Microsoft Word, para salvar um
documento podemos clicar no ícone correspondente
(desenho de um disquete), ou utilizar as teclas de
atalho, que seriam:
a)
b)
c)
d)
e)

CTRL + A.
CTRL + P.
CTRL + B.
CTRL + O.
SHIFT + F3.

