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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com as 50 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

b) 1 Cartão-Resposta destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta  na cor preta, com um
traço contínuo e denso. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de
marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO, para não o  DOBRAR,  AMASSAR ou  MANCHAR.
O CARTÃO SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - BARRA DE
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-

RESPOSTA.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao  fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA  E ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS E 30
(TRINTA) MINUTOS.
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1
De acordo com o Texto I, ISO é um sistema de pontuação
que avalia, nas empresas, a:
(A) competitividade dos produtos e a eficiência dos serviços.
(B) qualidade das matérias-primas e a evolução do conceito.
(C) capacidade de produção e a qualificação do pessoal.
(D) qualidade do produto e as condições de produção.
(E) política empresarial e a estratégia organizacional.

2
Segundo o Texto I, a postura de vida que, por sua
abrangência, mais se aproxima do "ISO ser humano" é:
(A) ter uma alimentação variada e balanceada.
(B) saber conjugar trabalho, lazer e férias.
(C) adotar medidas positivas de comportamento e hábitos

saudáveis.
(D) fazer periodicamente visitas ao médico e ao dentista.
(E) evitar estresse, pensamentos negativos e excesso de

tarefas.

3
De acordo com o Texto I, é INCORRETO afirmar que:
(A) os procedimentos para atingir o "ISO ser humano" vari-

am de pessoa para pessoa.
(B) o conceito de saúde ultrapassa os limites físicos.
(C) o bem-estar total é um dos aspectos da saúde física.
(D) a saúde familiar é um fator relevante no contexto de

vida do ser humano.
(E) a qualidade de vida do ser humano depende do progra-

ma de saúde por ele estabelecido.

4
Analise a ordem em que os tópicos abaixo estão aborda-
dos no Texto I.

I - O papel desempenhado pelo ser humano no sistema.
II - A relação entre saúde e bem-estar.
III - O conceito de ISO.
IV - A qualidade total de vida.

A seqüência correta é:
(A) I   – II  – III – IV
(B) I   – III – IV – II
(C) II  – III – IV – I
(D) III – I   – II  – IV
(E) III – IV – I   – II

LÍNGUA PORTUGUESA III

Texto I

MEDIDAS PARA VIVER MELHOR

A evolução do conceito de qualidade total criou
em diversos setores organizacionais um sistema de
pontuação – ISO – que é usado na avaliação da quali-
dade de produtos, serviços, de meio ambiente e assim
por diante. Os parâmetros a serem alcançados para
obter o certificado ISO, que torna produtos mais com-
petitivos e serviços mais eficientes, indicam o "cami-
nho das pedras" que deve ser seguido para se alcan-
çar a qualidade total.

Em praticamente todos os setores de ativida-
des o ser humano é o elo importante desse sistema.
Então por que não avaliar os parâmetros da qualidade
de vida do ser humano? Por que não tentar buscar a
qualidade total de vida?

É importante se promover o bem-estar total, pois
o moderno conceito de saúde vai muito além da au-
sência de doenças e engloba o bem-estar físico, soci-
al, intelectual, emocional, espiritual e profissional, que
devem ser avaliados periodicamente. Além desses fa-
tores, outro segmento que muito influi na qualidade total
de vida é a saúde familiar.

Com o objetivo de melhor administrar a saúde,
deve-se procurar um equilíbrio entre o trabalho, o lazer
e o repouso, valorizar as férias e os fins de semana,
priorizar a auto-estima, preservar e aprimorar o equilí-
brio emocional. Temos verificado que mesmo as pes-
soas que fazem exames médicos periódicos ou check-
ups, muitas vezes, devido a dificuldades emocionais,
não seguem as recomendações finais, o que repre-
senta um fator limitante na promoção da saúde.

Quem assimila o conceito de saúde total e adota
medidas positivas de comportamento e hábitos saudá-
veis, consegue melhor pontuação e conseqüentemen-
te mais se aproxima do almejado "ISO ser humano".
Para isso cada pessoa deve estabelecer o seu progra-
ma de saúde. Todos podem conseguir um viver melhor
desde que haja uma firme decisão de se cuidar.

Deve-se fazer um planejamento geral e esco-
lher a primeira meta a ser alcançada. As prioridades
variam de pessoa para pessoa.

JACQUES, Haroldo. O Globo. 16 maio 2004. (adaptado)
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5
"Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja
uma firme decisão de se cuidar." (l. 36-37)
A segunda oração do período acima estabelece com a an-
terior uma relação de:
(A) causa.
(B) tempo.
(C) conclusão.
(D) concessão.
(E) condição.

6
Considerando-se a regra ortográfica de "auto-estima", qual
dos vocábulos abaixo está corretamente grafado?
(A) Auto-ajuda.
(B) Auto-destruição.
(C) Auto-biografia.
(D) Auto-correção.
(E) Auto-motriz.

Texto II

NUNCA DESCUIDANDO DO DEVER

Jamais permitiria que seu marido fosse para o
trabalho com a roupa mal passada, não dissessem os
colegas que era esposa descuidada. Debruçada so-
bre a tábua com olho vigilante, dava caça às dobras,
desfazia pregas, aplainando punhos e peitos, afiando
o vinco das calças. E a poder de ferro e goma, envolta
em vapores, alcançava o ponto máximo da sua arte
ao arrancar dos colarinhos liso brilho de celulóide.

Impecável, transitava o marido pelo tempo. Que,
embora respeitando ternos e camisas, começou sub-
repticiamente a marcar seu avanço na pele do rosto.
Um dia notou a mulher um leve afrouxar-se das pálpe-
bras. Semanas depois percebeu que, no sorriso, fran-
ziam-se fundos os cantos dos olhos.

Mas foi só muitos meses mais tarde que a pre-
sença de duas fortes pregas descendo dos lados do
nariz até a boca tornou-se inegável. Sem nada dizer,
ela esperou a noite. Tendo finalmente certeza de que
o homem dormia o mais pesado dos sonos, pegou um
paninho úmido e, silenciosa, ligou o ferro.

COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados.
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7
Nas passagens "Impecável, transitava o marido pelo tempo."
(l. 9) e "... a presença de duas fortes pregas ..." (l. 15-16), as
palavras destacadas podem ser substituídas, sem alte-
rar o sentido do texto, respectivamente, por:
(A) imaculado – marcas.
(B) infalível – rusgas.
(C) incensurável – manchas.
(D) indiferente – dobras.
(E) indiscutível – carquilhas.

8
No Texto II, o substantivo que, semanticamente, define a
ação da mulher é:
(A) gratidão.
(B) respeito.
(C) insegurança.
(D) vaidade.
(E) obstinação.

9
A relação entre o vocábulo destacado e a categoria grama-
tical a ele atribuída está correta em:
(A) "... com a roupa mal passada," (l. 2) – adjetivo.
(B) "... que era esposa descuidada." (l. 3) – pronome relati-

vo.
(C) "começou sub-repticiamente a marcar..." (l. 10-11) – pre-

posição.
(D) "... um leve afrouxar-se das pálpebras." (l. 12-13) –

verbo.
(E) "... só muitos meses ..." (l. 15) – advérbio.

10
Assinale a opção em que, ao transcrever a oração "embora
respeitando ternos e camisas," (l. 10), o sentido permane-
ce.
(A) Como respeitava ternos e camisas.
(B) Ainda que respeitasse ternos e camisas.
(C) Por respeitar ternos e camisas.
(D) Quando respeitou ternos e camisas.
(E) Uma vez que respeitava ternos e camisas.

�
Continua
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CONHECIMENTOS GERAIS

11
Das proibições feitas aos servidores públicos do Estado
do Tocantins fazem parte:
I - ausentar-se do serviço durante o expediente sem au-

torização;
II - receber presente em razão de suas atribuições;
III - recusar fé a documentos públicos;
IV - utilizar recursos do Estado para fins particulares;
V - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando

solicitado.

Estão corretos os itens:
(A) II e IV, apenas. (B) I, II e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas. (D) I, II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III, IV e V.

12
A aposentadoria é um direito do servidor público. O princi-
pal documento que garante esse direito é o(a):
(A) Estatuto Único dos Servidores Públicos.
(B) Estatuto do Idoso.
(C) Constituição Federal.
(D) Lei de Seguridade Social.
(E) Consolidação das Leis Trabalhistas.

13
A Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins estabeleceu
várias ações importantes, tais como criação de unidades
de saúde, capacitação de profissionais, campanhas de va-
cinação, medidas de saneamento e criação de Agentes
Comunitários. Isto significa que no Estado desenvolve-se
uma política de saúde com caráter:
(A) assistencial. (B) emergencial.
(C) populista. (D) preventivo.
(E) terapêutico.

14
Nos últimos anos, a economia tocantinense tem demons-
trado um excelente desempenho. Em 2003, as exportações
aumentaram cerca de 646% em relação a todo o ano de
2001, sendo esse crescimento do comércio exterior puxa-
do especialmente pelas exportações de:
(A) soja. (B) feijão.
(C) milho. (D) arroz.
(E) algodão.

15
O Aeroporto Internacional de Palmas é considerado estra-
tégico pela Infraero para a movimentação de cargas e pas-
sageiros. Isto acontece porque o aeroporto:
(A) é um dos mais modernos aeroportos de médio porte do País.
(B) tem capacidade para mais de 350 000 passageiros/ano.
(C) vem aumentando gradativamente seu movimento.
(D) localiza-se próximo à Usina de Lajeado.
(E) situa-se no ponto mais central do País.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16
O botão  da barra de ferramentas Padrão do Word

permite:
(A) chamar o calendário.
(B) exibir o mapa do documento.
(C) inserir uma tabela.
(D) inserir uma planilha do Excel.
(E) remover objetos selecionados.

17
A célula A3 de uma planilha Excel contém e apresenta o
valor 0,62. Se esta célula for selecionada e, em seguida, o

botão  for pressionado, a célula A3 passará a conter o
valor:
(A) 0,62 e exibir 6,2%

(B) 0,62 e exibir 62%

(C) 6,2 e exibir 6,2%

(D) 6,2 e exibir 62%

(E) 62 e exibir 62%

18
No Outlook, o ícone que indica que uma mensagem possui
algum documento anexo é:

(A)        (B)        (C)        (D)        (E) 

19

Os ícones   e    ao lado de uma mensagem no
Outlook indicam, respectivamente, que a mensagem
apresenta prioridade:
(A) baixa e ainda não foi lida.
(B) baixa e já foi lida.
(C) alta e ainda não foi lida.
(D) alta e já foi respondida.
(E) alta e já foi encaminhada.

20
No Windows 2000 a combinação padrão de teclas “Ctrl + Z”
é utilizada para:
(A) excluir o item selecionado.
(B) exibir a caixa de diálogo executar.
(C) exibir o menu iniciar.
(D) desfazer o efeito do último comando.
(E) minimizar todas as janelas abertas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21
O aperfeiçoamento da Contabilidade está intimamente
ligado ao surgimento do:
(A) capitalismo. (B) comunismo.
(C) liberalismo. (D) neo-liberalismo.
(E) socialismo.

22
A Clínica da Boa Saúde Ltda. apresentou as seguintes infor-
mações, em reais, referentes a um determinado exercício social:

Considerando exclusivamente as informações acima, pode-
se afirmar que a situação patrimonial da Clínica Boa Saúde,
em reais, é:
(A) Capital social: 28.000,00
(B) Patrimônio líquido: 28.000,00
(C) Patrimônio Líquido: 52.000,00
(D) Passivo a descoberto 28.000,00
(E) Passivo a descoberto: 80.000,00

23
Analise a seguinte afirmação:
“A importância levada a débito de uma ou mais contas de-
verá ser, simultaneamente, levada a crédito de outra conta
ou outras contas com rigorosa equivalência de valores”.
Tal afirmativa corresponde ao conceito contábil de:
(A) elementos das contas.
(B) lançamento contábil.
(C) método das partidas dobradas.
(D) partidas de diário.
(E) plano de contas.

24
Atente para as seguintes itens, considerando-os na ordem
rigorosa de sua apresentação:
1 - Data de operação;
2 - Conta a ser debitada;
3 - Conta a ser creditada;
4 - Histórico da operação;
5 - Valor da operação, em dinheiro.

Tais itens representam os requisitos necessários:
(A) das contas.
(B) de uma partida de diário.
(C) do fundamento de débito e crédito.
(D) do registro no Caixa.
(E) do registro no Razão.

25
A Clínica Só Estética Ltda fez, no dia 31 de maio de 2002,
a provisão dos salários de seus empregados a serem
pagos em 5 de junho de 2002, de acordo com as disposi-
ções das normas trabalhistas.
Em 5/junho/2002, pagou aos empregados através do
Banco Nobre, com transferência de fundos da sua conta
para as contas dos empregados.
Assinale o registro contábil cabível, em 5 de junho 2002.

26
A Distribuidora Graça de Medicamentos Ltda. comprou de
um distribuidor comercial seringas, suturas e agulhas para
revenda, por R$ 4.000.000,00, pagando, ainda, o frete de
R$ 120.000,00 e o seguro de R$ 40.000,00 dessas mesmas
compras. Por ter realizado o pagamento em dinheiro, no
recebimento das mercadorias, antes do vencimento da
duplicata, auferiu um desconto condicional de R$ 400.000,00.
Assim, o valor do estoque de tais compras, em reais, será de:
(A) 4.160.000,00 (B) 4.120.000,00
(C) 4.000.000,00 (D) 3.760.000,00
(E) 3.600.000,00

27
O Hospital Geral Ltda. na importação de um aparelho de
Raios-X para uso próprio, pagou os seguintes valores,
em reais:

Valor do custo do equipamento
Imposto de importação (não incluso no custo)
Desembaraço alfandegário
Frete do cais até as dependências do hospital

Sabe-se que:
• o aparelho tem uma vida útil estimada em 10 anos;
• o hospital faz a depreciação pelo método das quotas

constantes;
• nenhum valor residual foi estimado para o equipamento.

Logo, o valor da depreciação a ser contabilizada, ao final do
primeiro ano de uso do aparelho, em reais, será de:
(A) 271.000,00
(B) 274.000,00
(C) 279.000,00
(D) 296.000,00
(E) 300.000,00

Caixa e bancos
Salários a pagar
Empréstimos Bancários
Equipamentos
Estoques
Financiamento dos equipamentos

10.000
5.000

55.000
30.000
12.000
20.000

              DÉBITO
Bancos c/Movimento
Despesa de Salários
Despesas de Salários
Despesa de Salários
Salários a Pagar

           CRÉDITO
Salários a Pagar
Bancos c/Movimento
Caixa
Salários a Pagar
Bancos c/Movimento

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2.500.000,00
240.000,00
50.000,00

210.000,00
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28
Na demonstração do Resultado do Exercício, para as
sociedades anônimas, o que deve constar,  logo após o
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social e
antes do Resultado (Lucro / Prejuízo) do exercício?
(A) Base de cálculo do Lucro Real; Provisão para Imposto

de Renda e Contribuição Social; Participações e Contri-
buições.

(B) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social;
Participações e Contribuições.

(C) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social
e Participações.

(D) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social;
Participações; Reservas e Dividendos.

(E) Provisão para Imposto de Renda, Participações, Reser-
va legal e Dividendos.

29
O método de custeio que consiste na apropriação de todos
os custos de produção aos produtos elaborados é denomi-
nado custeio:
(A) RKW. (B) ABC.
(C) direto. (D) por absorção.
(E) de reposição.

30
O Laboratório Farmacêutico Especial S/A comprou maté-
ria-prima para a produção de seus medicamentos, no
valor de R$ 6.000.000,00, totalmente financiado por uma
linha de crédito especial do BNDES, com uma taxa de
juros de 4% ao ano + TR.
Sob o enfoque dos custos para avaliação dos estoques, o
valor dos juros pagos por tal financiamento deve ser consi-
derado como:
(A) custo direto de produção, por ser identificado com as

unidades produzidas.
(B) custo indireto de produção, por ser alocado por rateio

às unidades produzidas.
(C) custo de matéria-prima, por decorrer do financiamento

da mesma.
(D) despesa semivariável, por estar vinculado ao consumo

da matéria-prima.
(E) despesa, por ser um gasto de falta de capital próprio.

31
O exame detalhado das demonstrações financeiras e a crí-
tica às suas respectivas contas, realizados pelo analista das
demonstrações antes de iniciar seu trabalho, são conheci-
dos por:
(A) avaliação das demonstrações.
(B) análise prévia das demonstrações.
(C) padronização das demonstrações.
(D) estudo prévio da empresa.
(E) verificação da classificação das contas.

32
Na análise horizontal encadeada do estoque de comprimi-
dos antitérmicos “Febril”  do Hospital São Gregório, foi apu-
rada a seguinte situação:

Na avaliação analítica dos indicadores acima,  pode-se afir-
mar que o estoque do comprimido Febril,  em 2002:
(A) apresenta um aumento de 10% em relação a 2001.
(B) apresenta um aumento de 12,5% em relação a 2000.
(C) corresponde a 90% do estoque de 1998.
(D) corresponde a 72%  do estoque de 2001.
(E) corresponde a 15% do estoque de 1999.

33
Nos últimos cinco Balanços da Casa de Saúde Santa
Madalena Ltda. foi apurada a seguinte composição do
endividamento:

A série acima indica que o melhor perfil da dívida ocorreu
no ano de:
(A) 1999 (B) 2000
(C) 2001 (D) 2002
(E) 2003

34
A respeito de auditor interno e auditor externo, são feitas as
afirmativas abaixo. Assinale a única correta.
(A) Ambos têm vinculo empregatício.
(B) O auditor interno executa auditoria contábil e operacional

e o externo, só auditoria contábil.
(C) O nível de independência é igual para os dois auditores.
(D) O auditor interno faz menor número de testes que o

externo.
(E) As duas auditorias têm por objetivo auditar as diversas

áreas das demonstrações contábeis.

35
Terminada a auditoria de um Banco cujas ações são
negociadas na Bolsa de Valores, foi emitido o respectivo
parecer que foi assinado pelo contador responsável pelo
trabalho.
Nesta situação é necessário que tal contador esteja re-
gistrado no:
(A) BACEN.
(B) BANCO DO BRASIL.
(C) CRC.
(D) CRC e no BACEN.
(E) CRC e na CVM.

1998    1999   2000    2001    2002

Comprimido Febril  100%   105%    85%    80%    90%

1999   2000   2001   2002   2003
Composição das dívidas 70%   90%   100%   75%   80%
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36
Observe os seguintes elementos:
I - Lei de Programação Orçamentária.
II - Lei Orçamentária Anual.
III - Decreto de Programação Orçamentária e Financeira.
IV - Plano de Investimento e Desenvolvimento.
V - Instruções Normativas e Normas de Execução.
VI - Normas do Orçamento de Seguridade Social.
VII - Cronograma de liberação de parcelas orçadas.
VIII -Cronograma de desembolso.

Dos elementos acima, são instrumentos da execução
orçamentária e financeira:
(A) I, II e III, apenas.
(B) II, III e V, apenas.
(C) I, III, V e VII, apenas.
(D) II, III, V e VIII, apenas.
(E) I, III, IV, VI e VII, apenas.

37
Representa todos os créditos de qualquer natureza que o
Governo tenha direito de arrecadar em virtude de leis ge-
rais e especiais, de contratos e quaisquer títulos  que deri-
vem de direitos a favor do Estado.
Este enunciado representa o conceito de:
(A) Crédito tributário. (B) Dívida passiva.
(C) Receita da União. (D) Dívida ativa.
(E) Crédito orçamentário.

38
Operações especiais representam um dos instrumentos que
fazem parte da estrutura da despesa pública, sendo enten-
didas como:
(A) um instrumento de programação para alcançar o objeti-

vo de um programa, envolvendo um conjunto de opera-
ções limitadas no tempo, das quais resulta um produto
que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento
da ação de governo.

(B) um instrumento de programação para alcançar o objeti-
vo de um programa, só que envolvendo  um conjunto
de operações que se realizam de modo contínuo e per-
manente, das quais resulta um produto  necessário à
manutenção da ação de governo.

(C) ações que não contribuem para a manutenção das ações
de governo, mas que representam, basicamente, o
detalhamento da função “encargos especiais”.

(D) ações que contribuem para alcançar um objetivo de um pro-
grama, envolvendo um conjunto de operações que se rea-
lizam de forma intermitente e esporádica, mas que repre-
sentam o detalhamento da função “encargos especiais”.

(E) qualquer ação de organização da atuação do governo
em que é articulado um conjunto de ações que concor-
rem para um objetivo comum preestabelecido, visando
à solução de problemas ou atendimento a uma neces-
sidade da sociedade.

39
Diferentemente da Contabilidade Geral (privada), a Conta-
bilidade Pública verifica todos os fatos administrativos e re-
gistra-os para as receitas e para as despesas, respectiva-
mente, segundo os princípios de:
(A) prudência e consistência.
(B) evidência e materialidade.
(C) objetividade e oportunidade.
(D) paridade e perenidade.
(E) realização e competência.

40
A chamada Dívida Pública pode ser desdobrada em:
(A) Dívida Flutuante e Dívida Fundada.
(B) Dívida Ativa e Dívida Passiva.
(C) Débitos de Tesouraria e Débitos deTerceiros.
(D) Restos a Pagar e Débitos Permanentes.
(E) Restos a Pagar, Passivo Financeiro e Passivo Real.

41
O Município Gama, no orçamento feito em 2003 para o
exercício de 2004, estimou os seguintes valores de recei-
tas, em reais:

• Receita Corrente  15.000.000,00
• Receita  de capital    5.000.000,00

Pelo sistema orçamentário, o registro contábil corres-
pondente é:
(A) D: Receita a Classificar

Receita Corrente 15.000.000,00
Receita de Capital   5.000.000,00
C: Receita Arrecadada         20.000.000,00

(B) D: Execução da Receita 20.000.000,00
C: Receita Prevista
Receita Corrente         15.000.000,00
Receita de Capital           5.000.000,00

(C) D: Receita Prevista
Receita Corrente 15.000.000,00
Receita de capital   5.000.000,00
C: Orçamento da Receita         20.000.000,00

(D) D: Banco - Movimento 20.000.000,00
C: Execução da Receita         20.000.000,00

(E) D: Planejamento orçamentário 20.000.000,00
C: Receita Orçada
Receita Corrente         15.000.000,00
Receita de Capital           5.000.000,00
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42
Observe o conjunto de contas abaixo, relativas à demons-
tração das variações patrimoniais do Município Delta no
exercício de 2003.

Com base nos dados acima, pode-se afirmar que o resulta-
do econômico do Município Delta, em reais, foi de:
(A)   65.000,00
(B)   67.000,00
(C)   70.000,00
(D) 127.000,00
(E) 173.000,00

43
As receitas públicas, em relação à sua natureza, podem
ser divididas em:
(A) correntes e de capital.
(B) correntes e patrimoniais.
(C) ordinárias e extraordinárias.
(D) originárias e derivadas.
(E) orçamentárias e extra-orçamentárias.

44
“É o princípio em função do qual a despesa deve atender
ao custeio dos gastos necessários ao funcionamento dos
organismos do Estado, bem como dos serviços públicos,
objetivando ao atendimento da coletividade.”
Este enunciado representa, em relação às despesas públi-
cas, o princípio fundamental da:
(A) Economicidade.
(B) Utilidade.
(C) Oportunidade.
(D) Legitimidade.
(E) Legalidade.

45
Segundo o artigo 19 da Lei 4.320 /64, que trata de subven-
ções econômicas, salvo quando se tratar de subvenções
cuja concessão tenha sido expressamente autorizada
em lei especial, a Lei de Orçamento não consignará aju-
da financeira, a qualquer título, a empresa de:
(A) fins lucrativos.
(B) objetivos financeiros.
(C) grande porte.
(D) propriedade privada.
(E) sociedade anônima.

Considere os dados a seguir para responder
às questões de 46 a 48.

O Município Vales Dourados apresentou os seguintes
valores, em reais, que compõem as Var iações
Patrimoniais do Exercício de 2003:

46
O total das variações ativas, em reais, será de:
(A) 51.000.000,00
(B) 72.000.000,00
(C) 76.000.000,00
(D) 77.000.000,00
(E) 78.000.000,00

47
O total das mutações patrimoniais passivas, em reais, será
de:
(A)   2.000.000,00
(B)   5.000.000,00
(C)   7.000.000,00
(D) 12.000.000,00
(E) 13.000.000,00

48
O resultado patrimonial, em reais, será de:
(A) 13.000.000,00
(B) 26.000.000,00
(C) 30.000.000,00
(D) 37.000.000,00
(E) 47.000.000,00

                        Contas
Receitas Correntes
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Receitas de Capital
Mutações Patrimoniais da Despesa
Mutações Patrimoniais da Receita

      Valor
120.000,00
50.000,00
30.000,00
80.000,00
12.000,00
65.000,00

                         ITENS
Receitas Correntes
Receitas de capital
Despesas Correntes
Despesas de capital
Construção de bens imóveis
(por conta da despesa de capital)
Empréstimos tomados
(origem de receita de capital)
Cancelamento de dívidas passivas
(dívidas fundadas)
Alienação de bens móveis
(origem de receita de capital)
Inscrição da dívida ativa
Cancelamento de dívida ativa
Cobrança de dívida ativa
(origem de receita corrente)

          R$
30.000.000,00
16.000.000,00
25.000.000,00
9.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

23.000.000,00

2.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00

5.000.000,00
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49
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece, em seu ar-
tigo 14 Parágrafo 1º, que a renúncia da receita compre-
enderá:
(A) perdão, confissão, ordália, invocação, atestação, rédito

presumido, concessão de isenção em caráter geral, al-
teração de alíquota ou modificação de base de cálculo
que implique redução discriminada de tributos ou con-
tribuições, e outros benefícios que correspondam a tra-
tamento diferenciado.

(B) anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, conces-
são de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que impli-
que redução discriminada de tributos ou contribuições,
e outros benefícios que correspondam a tratamento di-
ferenciado.

(C) remissão, subsídio, crédito real, concessão de isenção
em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação
de base de cálculo que implique redução indiscriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento referenciado.

(D) lei específica determinando o acompanhamento de me-
didas de compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de despesa, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálcu-
lo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

(E) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exer-
cício em que deva entrar em vigor e a declaração do
ordenador da despesa de que o aumento tem adequa-
ção orçamentária.

50
Doações e subvenções para investimentos, recebidas pela
empresa, deverão ser registradas, segundo a Lei 6.404/76,
em:
(A) uma reserva estatutária específica, desde que aprova-

da pela Assembléia Geral Ordinária.
(B) Lucros ou Prejuízos Acumulados.
(C) Resultados de Exercícios Futuros.
(D) Reserva de Capital.
(E) Reserva de Lucros a Realizar.


