
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 -  A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do cartão de respostas. 
2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e 

a ela não retornar, será eliminado. 
3 -  Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer 

na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em 
ata de suas respectivas assinaturas. 

4 -  Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas), pois 
a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em 
http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1-  Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que 

contém 50 questões objetivas, está completo.
2 -  Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e 

somente uma correta.
3 -  Confira se seus dados, o curso escolhido, indicados no cartão de 

respostas, estão correto. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada 
a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço 
apropriado.

4 -  Confira atentamente se o curso e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em 
seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será 
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja 
a correta.  

7 -  Destaque a filipeta onde aparecem seus dados na Folha de 
Resposta da Redação para que não haja nenhuma possibilidade de 
identificação.

8 -  Não escreva seu nome, não assine ou faça qualquer tipo de 
marcação na Folha de Resposta da Redação.

AGENDA 

l 16/03/2014, Provas Objetivas/Redação. 

l 17/03/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos Exemplares 
das Provas Objetivas.

l 18/03/2014, Disponibilização das Imagens 
dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

l 19/03 e 20/03/2014, Interposição de Recursos 
Administrativos quanto as questões das Provas 
Objetivas. 

l 26/03/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

l 27/03/2014, Divulgação do Resultado 
Final das Notas das Provas Objetivas. 

l 28/03/2014, Divulgação dos candidatos a 
terem as Redações corrigidas.

l 04/04/2014, Divulgação do Resultado 
Preliminar das Redações.

l 07/04 a 08/04/2014, Interposição de 
Recursos contra o Resultado da Nota 
Preliminar das Redações.

l 11/04/2014, Resultado Final das Notas de 
Redação.

l 11/04/2014, Divulgação do Resultado Final.

INFORMAÇÕES: 
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: crmv-rj2014@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO - Experimentação Animal
     Associação de Proteção aos animais

Experimentação Animal: Violência em nome da Ciência

 Imagine que o seu corpo está a ser usado com 
fins científicos... consigo ainda lá dentro. Isso é o que 
acontece aos milhões de animais que são anualmente 
usados na cruel, dispendiosa e enganadora indústria 
da experimentação animal. Nesta indústria, um animal 
morre a cada 3 segundos, num laboratório europeu; 
a cada 2 segundos, num laboratório japonês; a cada 
segundo, num laboratório norte-americano. Só no 
Reino Unido, quase 3 milhões de animais são mortos 
anualmente em laboratórios. Em Portugal, o uso de 
animais em experiências é, na verdade, uma realidade 
por controlar. 
 Apenas há uns anos atrás, todas as empresas de 
cosméticos envenenavam animais com baton, champôs, 
sprays para cabelos ou outros produtos de “beleza”. Os 
produtores de carros batiam nas cabeças de macacos 
com martelos hidráulicos para simular acidentes. Os 
técnicos de laboratórios matavam um coelho de cada 
vez que faziam o teste de gravidez de uma mulher. As 
tabaqueiras obrigavam cães a inalar quantidades enormes 
de fumo de tabaco para testar a sua toxicidade. Estes 
testes eram considerados muito eficazes. Actualmente, 
devido à atenção e à preocupação dos consumidores e à 
criatividade de cientistas, existem testes melhores e mais 
humanos.
 Porém, milhões de ratinhos, coelhos, porquinhos-
da-índia, furões, gatos, cães, primatas, ovelhas, vacas, 
porcos e outros animais continuam a ser usados em 
experiências, sendo mortos em laboratórios todos os 
anos. Em vez de desenvolverem técnicas científicas mais 
avançadas, os vivissectores infectam animais com doenças 
que eles nunca contrairiam em circunstâncias normais, 
alimentam-nos à força e injetam-lhes químicos tóxicos, 
quebram a coluna destes animais, partem-lhes os ossos 
e instalam eléctrodos nos seus crânios. Os investigadores 
militares provocam doenças e feridas nos animais com 
radiações, agentes químicos e usando também armas 
de fogo. Alguns investigadores de psicologia submetem 
os animais a privação maternal, viciam-nos em drogas e 
álcool e infligem-lhes outros males.
 Pelo menos 65% destes procedimentos são 
realizados sem anestesia. Nos restantes 35% de 
experiências realizadas regularmente, é certo que estas 
implicam a inflicção de dor e sofrimento aos animais. A 
maior parte destas experiências são feitas nos Estados 
Unidos da América, no Reino Unido e noutros países, 
como Portugal. Nestes casos, estes animais beneficiam 
de fraca protecção legal, que, regra geral, é raramente 
cumprida dado a falta de fiscalização. 

QUESTÃO 1
O título dado ao texto:

(A) apresenta uma interrogação ao leitor.
(B) indica uma posição já definida sobre o tema.
(C) mostra uma crítica à ciência do passado.
(D) destaca uma crítica feita às autoridades.
(E) aponta para um problema a ser discutido.

QUESTÃO 2
A primeira frase do texto – Imagine que o seu corpo está a ser 
usado com fins científicos – foi empregada com a finalidade de:

(A) inserir pessoalmente o leitor no tema discutido.
(B) causar surpresa ao leitor.
(C) trazer suspense e provocar o interesse do leitor.
(D) considerar os animais como seres humanos.
(E) mostrar que há realidades desconhecidas dos leitores.

QUESTÃO 3
 “Imagine que o seu corpo está a ser usado com fins científicos”; 
a forma de reescrever-se essa frase do texto que modifica o 
seu sentido original é:

(A) Imagine que seu corpo está sendo usado com fins científicos.
(B) Imagine, com fins científicos, que o seu corpo está a ser usado.
(C) Imagine que o seu corpo, com fins científicos, está sendo usado.
(D) O seu corpo está a ser usado com fins científicos: imagine isso.
(E) O seu corpo, imagine, está sendo usado com fins científicos.

QUESTÃO 4
 “Nesta indústria, um animal morre a cada 3 segundos, num 
laboratório europeu; a cada 2 segundos, num laboratório 
japonês; a cada segundo, num laboratório norte-americano”. 
Podemos deduzir, a partir desse segmento do texto, que:

(A) os laboratórios norte-americanos são mais eficientes.
(B) os laboratórios europeus são mais atrasados, cientificamente.
(C) todos os laboratórios citados são igualmente cruéis.
(D) os laboratórios japoneses são mais adiantados que os 

europeus.
(E) todos os laboratórios são cientificamente desenvolvidos.

QUESTÃO 5
 “Só no Reino Unido, quase 3 milhões de animais são mortos 
anualmente em laboratórios”. Nesse segmento, a utilização do 
vocábulo SÓ indica que:

(A) são poucos os animais sacrificados no Reino Unido.
(B) é absurdamente grande, no mundo, o número de animais 

sacrificados.
(C) se trata de uma informação de que a ciência trabalha 

isoladamente.
(D) se cuida melhor dos animais, no Reino Unido.
(E) se matam mais animais no Reino Unido do que em outros 

países.
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QUESTÃO 6
 “Em Portugal, o uso de animais em experiências é, na verdade, 
uma realidade por controlar”. A expressão “por controlar” 
significa que a realidade citada:

(A) já foi controlada.
(B) deve ser controlada.
(C) vai ser controlada.
(D) pode ser controlada.
(E) ainda não foi controlada.

QUESTÃO 7
O segundo parágrafo do texto mostra ao leitor:

(A) a permanente crueldade da experimentação com animais.
(B) a extinção da crueldade para com os animais.
(C) a maior eficiência dos testes atuais.
(D) a participação eficiente da opinião pública no processo.
(E) a preocupação econômica dos laboratórios.

QUESTÃO 8
 “Porém, milhões de ratinhos, coelhos, porquinhos-da-índia, 
furões, gatos, cães, primatas, ovelhas, vacas, porcos e outros 
animais continuam a ser usados em experiências, sendo mortos 
em laboratórios todos os anos. Em vez de desenvolverem 
técnicas científicas mais avançadas, os vivissectores infectam 
animais com doenças que eles nunca contrairiam em 
circunstâncias normais, alimentam-nos à força e injetam-lhes 
químicos tóxicos, quebram a coluna destes animais, partem-
lhes os ossos e instalam eléctrodos nos seus crânios”.

Nesse segmento do texto, o autor apela argumentativamente 
para:

(A) a emotividade.
(B) a intimidação.
(C) a sedução.
(D) a provocação
(E) a autoridade.

QUESTÃO 9
 “Nestes casos, estes animais beneficiam de fraca protecção 
legal, que, regra geral, é raramente cumprida dado a falta de 
fiscalização”.

O vocábulo “dado” só NÃO pode ser adequadamente 
substituído por:

(A) em função da
(B) em virtude da
(C) devido à
(D) por causa da
(E) apesar da

QUESTÃO 10
A função do texto é prioritariamente:

(A) criticar os cientistas.
(B) alertar as autoridades.
(C) mobilizar a opinião pública.
(D) incentivar as pesquisas.
(E) comemorar avanços tecnológicos.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Observe a sequência:  121,  109, 97, 85, 73, ...

O próximo termo é o:

(A) 59
(B) 61
(C) 63
(D) 65
(E) 67

QUESTÃO 12
Dois pescadores, Zé Grande e Zé Pequeno,  e um peixeiro, 
Peixolão, estavam conversando e contando “causos”. Os dois 
pescadores contaram histórias mentirosas, o peixeiro contou 
um causo verdadeiro. Nesse caso, avalie se as proposições a 
seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

I -  Se Peixolão mentiu então Zé Grande falou a verdade.
II -  Se Zé Pequeno mentiu, então Zé Grande falou a verdade.
III - Zé Grande falou a verdade e Peixolão mentiu.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) V, F e F
(B) F, V e V
(C) V, F e V
(D) F, V e F
(E) V, V e F

QUESTÃO 13
Alfredo, Beatriz, Clóvis, Dorina e Eusébio trabalham no mesmo 
setor. Ontem, Alfredo saiu antes de Dorina e Eusébio, Beatriz 
saiu antes de Alfredo, Clóvis não foi o último a sair e Dorina 
saiu antes de Clóvis. O último a sair foi:

(A) Alfredo
(B) Beatriz
(C) Clóvis
(D) Dorina
(E) Eusébio
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QUESTÃO 14
Uma Assembleia Legislativa é composta por trinta deputados.  
Dez são do partido A, cinco são do partido B, seis são do partido 
C, seis são do partido D, e os demais são do partido E. Na saída 
do plenário, um repórter espera que os deputados saiam e 
quer entrevistar todos os que saírem até conseguir entrevistar 
ao menos um de cada partido. Pensando um pouco, ele 
acabou por mudar seu plano pois percebeu que, para segui-lo, 
no pior caso poderia ter de entrevistar até o seguinte número 
de deputados

(A) 6
(B) 18
(C) 21
(D) 26
(E) 27

QUESTÃO 15
Um anagrama de uma palavra é um reordenamento de todas 
as suas letras. Por exemplo, ADEUS é um anagrama de SAUDE 
e OOV é um anagrama de OVO. A palavra MOTO possui a 
seguinte quantidade de anagramas:

(A) 8
(B) 10
(C) 12
(D) 16
(E) 20

QUESTÃO 16
Numa selva, todos os felinos são pardos e nenhum animal 
pardo sabe nadar. Assim, nessa selva:

(A) algum felino não sabe nadar
(B) nenhum felino sabe nadar
(C) algum felino não é pardo
(D) nenhum felino é pardo
(E) pode ser que algum animal pardo saiba nadar

QUESTÃO 17
Se é verdade que, dentre os membros de um Conselho, 
todo médico veterinário é casado, avalie se são falsas (F) ou 
verdadeiras (V) as afirmativas a seguir:

I -  Nesse Conselho, quem é casado é médico veterinário.
II -  Nesse Conselho existe ao menos um solteiro que é médico 

veterinário.
III -  Nesse Conselho, quem não é médico veterinário não é 

casado. 

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) F, F e F
(B) F, V e V
(C) V, F e V
(D) V, V e V
(E) V, V e F

QUESTÃO 18
Mariana tem de sortear um número inteiro x, 20 ≤ x ≤ 24. A 
chance de que ela sorteie um número par é de:

(A) 30%
(B) 40% 
(C) 45%
(D) 50%
(E) 60%

QUESTÃO 19
Observe a sequência:   4, 5, 7, 10, 14, 19,...
O próximo termo é o:

(A) 28
(B) 27
(C) 26
(D) 25
(E) 24

QUESTÃO 20
A soma das idades de dez amigos é 324. Daqui a oito anos, a 
soma das idades desses amigos será igual a:

(A) 332
(B) 334
(C) 404
(D) 428
(E) 440

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 21
A figura ilustra três exemplos de um dos dispositivos de 
armazenamento de dados mais utilizados atualmente, 
considerando o baixo custo, a capacidade de armazenamento 
de dados, a confiabilidade e a facilidade de uso. Esses 
dispositivos são integrados à configuração de um computador 
por meio de um conector conhecido por uma sigla.

O termo pelo qual esse dispositivo é conhecido e a sigla para o 
conector utilizado são, respectivamente:  
      
(A) pendrive e HDMI
(B) scanner e HDMI 
(C) pendrive e RJ45
(D) scanner e USB 
(E) pendrive e USB
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QUESTÃO 22
Um profissional do Conselho Regional de Medicina Veterinária 
está trabalhando em um notebook com sistema operacional 
Windows 7, versão em português. Neste momento, ele está com 
três programas abertos em esquema de concorrência, alternando 
o acesso a um texto no Word, a uma planilha no Excel e a um 
site no browser Firefox Mozilla. Essa alternância é realizada por 
meio da escolha do programa desejado em uma janela de diálogo, 
mostrada na tela quando se executa o seguinte atalho de teclado:

(A) Alt + Tab
(B) Alt + Home
(C) Alt + Ctrl
(D) Ctrl + Home
(E) Ctrl + Tab   

QUESTÃO 23
No Word 2010 BR, um Agente Administrativo acionou o  

ícone  durante a digitação de um texto, com o seguinte 
objetivo:              

(A) aumentar o nível de recuo do parágrafo.
(B) aumentar o tamanho da fonte.
(C) alterar todo o texto para maiúsculas.
(D) diminuir o tamanho da fonte.
(E) diminuir o nível de recuo do parágrafo.

QUESTÃO 24
A planilha abaixo foi criada no Excel do pacote MSOffice 2010 BR.

Nessa planilha, o valor mostrado em B5 é resultado da 
aplicação de uma correção de 10% sobre o valor indicado em 
A5. Por analogia, foi também aplicada uma correção monetária 
de 10% sobre o valor mostrado em B5 para determinar C5. 
Dessa forma, a expressão inserida em C5 foi:

(A) =10*B5
(B) =110*B5
(C) =1,1%*B5
(D) =110%*B5
(E) =10%*B5

QUESTÃO 25
Além do Internet Explorer e do Firefox Mozilla, dois exemplos 
de browsers utilizados na navegação em sites na internet são:

(A) netscape navigator e hotmail
(B) adobe photoshop e flash
(C) google chrome e safari 
(D) opera android e webmail
(E) thunderbird mozilla e outlook

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
                                                                                                     CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
No exercício de suas funções o profissional da contabilidade 
deve observar as regras estabelecidas no código de ética 
profissional a seguir relacionadas, EXCETO:

(A) zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica 
dos serviços a seu cargo

(B) inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir 
opinião sobre qualquer caso

(C) manifestar, a qualquer tempo, a existência de impedimento 
para o exercício da profissão

(D) cumprir os Programas Obrigatórios de Educação Continuada 
estabelecidos pelo CFC

(E) assinar documentos ou peças contábeis elaborados por 
outrem, alheio à sua orientação, supervisão e fiscalização

QUESTÃO 27
A contabilidade pública NÃO é aplicada no seguinte caso:

(A) nas autarquias estaduais
(B) nos fundos públicos
(C) nas fundações municipais
(D) nas sociedades de economia mista 
(E) nos órgãos da administração direta federais

QUESTÃO 28
O princípio orçamentário que estabelece a obrigatoriedade 
de que todas as receitas e despesas devem constar na Lei de 
orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções, é 
denominado:

(A) Princípio da Anualidade
(B) Principio do Orçamento Bruto
(C) Principio da Exclusividade
(D) Principio da Oportunidade
(E) Princípio Competência

QUESTÃO 29
As receitas e despesas vinculadas à saúde na Lei Orçamentária 
integrarão o orçamento:

(A) Fiscal
(B) de Investimentos
(C) da Seguridade Social
(D) Especial
(E) Suplementar

QUESTÃO 30
A seguinte receita corrente é classificada de acordo com a 
origem como Outras Receitas Correntes:

(A) multas de juros de impostos
(B) contribuições do salário educação
(C) cota parte do ICMS
(D) transferências do FUNDEB
(E) Imposto de Renda
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QUESTÃO 31
O estágio da receita pública em que é identificado o contribuinte 
e a importância devida é a(o):

(A) Liquidação
(B) Lançamento
(C) Previsão
(D) Fixação
(E) Pagamento

QUESTÃO 32
A seguinte despesa orçamentária da categoria corrente é 
classificada no grupo investimentos: 

(A) aquisição da material de consumo
(B) contratação de serviços de terceiros
(C) construção de escolas 
(D) obrigações patronais com a previdência
(E) amortização de empréstimos

QUESTÃO 33
O estagio da despesa pública em que ocorre a dedução do 
crédito orçamentário é a(o): 

(A) liquidação
(B) previsão
(C) recolhimento
(D) empenho
(E) fixação

QUESTÃO 34
De acordo com a Lei nº 4320/64, os restos a pagar integram:

(A) o passivo financeiro
(B) o passivo circulante
(C) o passivo não circulante
(D) o passivo permanente
(E) o passivo exigível a longo prazo

QUESTÃO 35
O demonstrativo contábil em que se verifica as disponibilidades 
financeiras do exercício anterior e do atual é o(a):

(A) Balanço orçamentário
(B) Balanço patrimonial
(C) Demonstração das Variações Patrimoniais
(D) Demonstração do Resultado do Exercício
(E) Balanço Financeiro

QUESTÃO 36
O demonstrativo contábil que, de acordo com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 
discrimina a receita e despesa orçamentária realizada por 
destinação de recursos é a(o):
 
(A) Demonstração dos fluxos de caixa
(B) Demonstração das Variações Patrimoniais
(C) Balanço Financeiro
(D) Balanço Orçamentário
(E) Balanço Patrimonial

QUESTÃO 37
A respeito de suprimento de fundos NÃO é correto afirmar 
que: 

(A) será concedido para atender despesas eventuais, inclusive 
em viagens e com serviços especiais, que exijam pronto 
pagamento em espécie

(B) se aplica para despesa deva ser feita em caráter sigiloso, 
conforme se classificar em regulamento

(C) atenderá despesas de pequeno vulto, assim entendidas 
aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar limite 
estabelecido em Portaria do Ministro da Fazenda

(D) não será concedido a servidor que tenha a seu cargo e 
guarda ou a utilização do material a adquirir, salvo quando 
não houver na repartição outro servidor

(E) será concedido a responsável por dois suprimentos que, 
esgotado o prazo, não tenha prestado contas de sua 
aplicação e a servidor declarado em alcance

QUESTÃO 38
De acordo com a Lei 8666/93, as obras e serviços somente 
poderão ser licitados quando atendidas as condições a seguir, 
EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a: 

(A) forem incluídos no objeto da licitação a obtenção de 
recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja 
a sua origem;

(B) existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários;

(C) houver previsão de recursos orçamentários que assegurem 
o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 
serviços a serem executadas no exercício financeiro em 
curso, de acordo com o respectivo cronograma;

(D) o produto dela esperado estiver contemplado nas metas 
estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 
da Constituição Federal, quando for o caso;

(E) houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos interessados em 
participar do processo licitatório.
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QUESTÃO 39
Considerando a receita corrente líquida de um município no 
valor de R$ 1.000.000,00, apurada no 3º quadrimestre do 
exercício, a despesa com pessoal do poder legislativo, de acordo 
com a Lei de Responsabilidade Fiscal  não pode ultrapassar:

(A) R$ 60.000,00
(B) R$ 25.000,00
(C) R$ 30.000,00
(D) R$ 20.000,00
(E) R$ 540.000,00

QUESTÃO 40
São exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal que 
devem ser comprovadas por parte do beneficiário,  para que 
haja a realização de convênios, EXCETO:

(A) a existência de dotação específica e previsão orçamentária 
de contrapartida.

(B) o cumprimento dos limites constitucionais relativos à 
educação e à saúde.

(C) a existência de lei aprovada pelo poder legislativo do ente 
beneficiário, autorizando a celebração do convênio.

(D) de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, 
empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor.

(E) a observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, 
de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita.

QUESTÃO 41
O princípio contábil que se refere simultaneamente à 
tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e de 
suas mutações, determinando que este seja feito de imediato 
e com a extensão correta, independentemente das causas que 
as originaram, é o da:

(A) Competência
(B) Oportunidade
(C) Integridade
(D) Entidade
(E) Prudência

QUESTÃO 42
Para a celebração de convênios é necessário que o interessado 
apresente ao Ministério competente o plano de trabalho que 
conterá as seguintes informações:

(A) razões que justifiquem a celebração do convênio 
acompanhada do cronograma de trabalho

(B) descrição completa do objeto a ser executado com a 
programação financeira anual

(C) plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados 
pelo concedente e a contrapartida financeira do 
proponente se for o caso, para cada projeto ou evento

(D) declaração do convenente de que está em situação de mora 
ou de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública Federal Direta e Indireta

(E) licença ambiental prévia, quando o convênio envolver obras, 
instalações ou serviços que exijam estudos Ambientais

QUESTÃO 43
A seguinte conta contábil aumenta o seu saldo quando é debitada:

(A) Adiantamento a clientes
(B) Fornecedores
(C) Duplicatas a pagar
(D) financiamentos
(E) reserva de lucros

QUESTÃO 44
Observe as contas a seguir, com seus saldos:  

Caixa: 2.000,00; fornecedores: 5.000,00, capital social: 8.000,00; 
veículos: 2.000,00; duplicatas a receber: 3.000,00; lucros 
acumulados: 4.000,00; salários a pagar: 5.000,00; impostos a 
pagar: 1.500,00; títulos a receber: 6.000,00; Participações em 
outras empresas: 4.000,00; Imóveis: 2.500,00.

O valor do ativo é de:

(A) 17.500,00
(B) 23.500,00
(C) 16.500,00
(D) 19.500,00
(E) 15.500,00

QUESTÃO 45
A receita foi prevista no orçamento em um exercício, porém 
o fato gerador ocorreu no exercício seguinte. O contribuinte 
efetuou o recolhimento de parte no exercício do fato gerador e 
o saldo foi inscrito em dívida ativa para ser pago em 24 meses. 
De acordo com as normas de contabilidade aplicadas ao setor 
público, esta receita será contabilizada no exercício:

(A) da previsão no orçamento
(B) em ocorreu o fato gerador
(C) em que foi inscrito em dívida ativa
(D) em que ocorreu o primeiro pagamento 
(E) em que ocorreu o último pagamento

QUESTÃO 46
A Provisão para férias será contabilizada tendo como 
contrapartida uma conta de:

(A) Despesa
(B) Ativo
(C) Passivo
(D) Receita
(E) Patrimônio Líquido

QUESTÃO 47
O critério de avaliação do material de consumo na administração 
pública, de acordo com a Lei nº 4320/64, é:

(A) PEPS
(B) UEPS
(C) Preço Médio Ponderado
(D) Valor de aquisição
(E) Custo de produção
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QUESTÃO 48
A demonstração contábil que passou a ser obrigatória 
na administração pública, de acordo com as normas de 
contabilidade aplicada ao setor pública já aplicadas na iniciativa 
privada, é:

(A) Balanço Patrimonial
(B) Demonstração dos Fluxos de Caixa
(C) Demonstração do Resultado do Exercício
(D) Demonstração do Resultado Econômico
(E) Balanço Orçamentário

QUESTÃO 49
Ordenar despesas cujo valor prescinda de licitação, observadas 
suas respectivas modalidades, obrigando-se, contudo, a efetuar 
levantamento prévio de preços, que permita a obtenção de, 
no mínimo, 3 (três) orçamentos distintos, de acordo com 
Regimento Interno Padrão (RIP) dos Conselhos Regionais de 
Medicina Veterinária-CRMVs, é competência do(a):

(A) Plenário
(B) Diretoria Executiva
(C) Presidente
(D) Tesoureiro
(E) Vice-Presidente

QUESTÃO 50
As receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes 
e de capital recebidas pelas pessoas jurídicas de direito público 
interno, exceto as fundações públicas, constituem o fato 
gerador do(a):

(A) CSLL
(B) PASEP
(C) PIS
(D) COFINS
(E) CIDE

REDAÇÃO

Segundo uma recente reportagem, o tráfico de animais 
silvestres cresceu no país, provocando prejuízos de 
vários tipos, especialmente para os próprios animais já 
que, em cada dez, somente um consegue sobreviver às 
más condições de transporte e tratamento.

Diante desse problema, o que se pode fazer? Escreva um 
texto, em língua culta, de aproximadamente vinte linhas, 
fazendo uma análise da situação e sugerindo soluções.




