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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 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, de forma
contínua e densa. 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.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE RONDÔNIA

CONHECIMENTOS
GERAIS

Questões
11 a 15

16 a 20
-

Pontos
0,8
1,2

-

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questões
21 a 30
31 a 40

41 a 50

Pontos
2,0
2,5

3,0

LÍNGUA
PORTUGUESA II

Questões

1 a   5
6 a 10

-

Pontos

1,2
1,8
-
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LÍNGUA PORTUGUESA II

Texto I
Nasci

Nasci na taba duma tribo tupinambá. Sei que foi numa
meia-noite clara. Fazia luar. Minha mãe viu que eu era
magro e feio. Ficou triste, mas não disse nada. Meu pai
resmungou:

—  Filho fraco. Não presta para a guerra!
Tomou-me então nos seus braços fortes e saiu cami-

nhando comigo para as bandas do mar. Ia cantando uma
canção triste. De vez em quando gemia.

Os caminhos estavam respingados do leite da lua. O
uratau gemeu no mato escuro. Uma sombra rodopiou
ligeira por entre as árvores.

O mar apareceu na nossa frente: mole, grande, baru-
lhento, cheio de rebrilhos. Meu pai parou. Olhou primeiro
para mim, depois para as ondas...Não teve coragem.

Voltou para a taba chorando. Minha mãe nos rece-
beu em silêncio.

VERÍSSIMO, Érico. Aventuras de Tibicuera.

5

10

15

1
Quem conta a história é um:
(A) sertanejo. (B)  índio.
(C) garimpeiro. (D)  viajante.
(E) habitante local.

2
Toda noite é escura, mas, no Texto I, o narrador utiliza a
expressão “meia-noite clara”. (l. 2). O que justifica o uso
dessa expressão?
(A) A singeleza do fato.
(B) A facilidade de locomover-se no escuro.
(C) A presença da lua.
(D) O conhecimento do lugar.
(E) Os hábitos religiosos e conceitos dos habitantes.

3
A tristeza da mãe justifica-se porque a criança:
(A) apresentava uma deficiência física.
(B) era fisicamente diferente dos irmãos.
(C) não apresentava condições de sobrevivência.
(D) fugia aos padrões concebidos pela comunidade.
(E) fora rejeitada por todos na tribo.

4
Na passagem “Olhou primeiro para mim, depois para as on-
das...” (l. 13-14), as reticências só NÃO significam um(a):
(A) conflito. (B)  reflexão.
(C) dúvida. (D)  indecisão.
(E) certeza.

5
“Meu pai resmungou:” (l. 3-4). A atitude do pai caracterizava
seu (sua):
(A) orgulho. (B)  desejo.
(C) frustração. (D)  esperança.
(E) indiferença.

6
Na passagem “Ficou triste, mas não disse nada.” (l. 3), a
postura da mãe é de:
(A) revolta.
(B) omissão.
(C) indiferença.
(D) humilhação.
(E) desespero.

7
“mole, grande, barulhento, cheio de rebrilhos.” (l. 12-13).
O vocábulo destacado pode ser substituído, sem alteração
de sentido, por:
(A) reflexos. (B)  formatos.
(C) desenhos. (D)  faíscas.
(E) movimentos.

8
Assinale a opção em que o trecho destacado expressa a
idéia de modo.
(A) “...na taba duma tribo tupinambá.” (l. 1)
(B) “...para as bandas do mar.” (l. 7)
(C) “...no mato escuro.” (l. 10)
(D) “...na nossa frente:” (l. 12)
(E) “...em silêncio.” (l. 16)

9
“— Filho fraco. Não presta para a guerra!” (l. 5).
Relacionando-se a segunda idéia à primeira, a conjunção
que mantém o sentido que o Texto I apresenta é:
(A) mas. (B)  logo.
(C) porque. (D)  se.
(E) ou.

10
“Minha mãe nos recebeu em silêncio.” (l. 15-16).
Nós ______________ por minha mãe em silêncio.
Transpondo a oração acima para a voz passiva, a forma cor-
reta que completa a lacuna é:
(A) somos recebidos.
(B) seríamos recebidos.
(C) éramos recebidos.
(D) fomos recebidos.
(E) fôramos recebidos.
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CONHECIMENTOS GERAIS

11
A migração para Rondônia, a partir da década de 70, foi re-
sultado de um grande êxodo rural ocorrido no centro-sul do
país ocasionado pelos fatores abaixo relacionados, EXCETO
um. Assinale-o.
(A) Evasão dos trabalhadores rurais, a partir da introdução

das leis trabalhistas no campo.
(B) Ênfase na agricultura comercial com a mecanização das

lavouras.
(C) Substituição da produção agrícola tradicional, como a

do café, pela plantação de soja.
(D) Expansão do capitalismo no campo e especialização da

produção.
(E) Reativação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

12
A abertura da Rodovia BR-364 (Cuiabá-Porto Velho) fez com
que um forte fluxo migratório seguisse em direção a Rondônia,
além de ter colocado um fim no isolamento rodoviário da
região. Sobre as transformações ocorridas nesta região, pode-
se afirmar que:

I - a colonização da região foi marcada pela presença de
uma população extrativista nômade em torno do eixo
rodoviário;

II - o aumento da população na região ocorreu em função
da busca de riqueza extrativa, como a borracha e a
cassiterita;

III - a presença de núcleos de colonização ao longo da rodovia
desenvolveu novas formas de uso do solo, como a
agropecuária;

IV - o aumento da população na região levou ao
desmembramento, em dois estados, do antigo Estado
de Mato Grosso.

Estão corretas as afirmativas:
(A) I e II, apenas. (B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas. (D) II e IV, apenas.
(E) III e IV, apenas.

13
Com a finalidade de estimular o comércio e a ocupação efetiva
de regiões brasileiras ainda pouco exploradas pelo homem,
o presidente Getúlio Vargas:
(A) determinou o início da construção da Estrada de Ferro

Madeira-Mamoré.
(B) facilitou a instalação da hidrelétrica de Samuel.
(C) criou territórios federais, entre os quais o de Guaporé,

atual Rondônia.
(D) beneficiou as empresas mineradoras estrangeiras, li-

berando a exploração mineral a céu aberto.
(E) assinou o Tratado de Petrópolis com a Bolívia, garantin-

do ao Brasil a exploração da borracha amazônica.

14
Sobre a atuação dos governos dos presidentes do Brasil,
durante o regime militar (1964 – 1985), na vida política de
Rondônia, é correto afirmar que:
(A) estes governos, apesar do autoritarismo que os caracte-

rizou, mantiveram uma postura democrática em re-
lação a Rondônia, na tentativa de satisfazer as em-
presas multinacionais ali instaladas.

(B) a atitude destes governos foi bastante autoritária em re-
lação a Rondônia, mais do que nos demais estados bra-
sileiros, proibindo, inclusive, após 1964, a eleição dire-
ta para governadores.

(C) os governos militares facilitaram a expansão das políti-
cas territoriais brasileiras através da desconcentração
fundiária.

(D) os governos militares atuaram de forma autoritária, as-
sim como no restante do Brasil, com a cassação de
mandatos, prisões e suspensão de direitos políticos.

(E) grandes projetos da Amazônia oriundos desta época fa-
cilitaram a reordenação urbana dos novos estados da
federação como Rondônia e Acre.

15
O povoamento da região amazônica, em particular da re-
gião que hoje se constitui o Estado de Rondônia, no sécu-
lo XX, foi favorecido:
(A) por sucessivas corridas em busca das drogas do ser-

tão, como a borracha, a pimenta e o cacau.
(B) por sucessivos ciclos de exploração mineral (diamante e

cassiterita) e vegetal (agricultura).
(C) pelo fato de a produção econômica estar voltada para a

subsistência da população rural.
(D) pela necessidade de ocupar terras ao longo dos rios,

únicas vias de transporte da região.
(E) pelas contínuas levas de imigrantes originários, sobretu-

do, do continente asiático.

16
Eneida, que é servidora pública, está à disposição do
sindicato como dirigente sindical, e preocupa-se com a pos-
sível perda de vantagens funcionais concedidas a funcio-
nários. Consultou o Departamento de Recursos Huma-
nos para inteirar-se de sua situação quanto a vantagens
e foi informada, corretamente, que:
(A) não terá direito a benefícios.
(B) perderá algumas vantagens.
(C) terá direito a algumas vantagens.
(D) terá direito a todas as vantagens.
(E) terá que sair do sindicato para não perder as vantagens.
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17
Crime contra a administração pública e aplicação irregular
de dinheiro público são ______________ que podem ser
punidas(os) com ___________ .

Em acordo com o art.170 da Lei Complementar no 68/92,
a opção que completa corretamente o texto é:
(A) infrações disciplinares / suspensão.
(B) infrações disciplinares / demissão.
(C) faltas leves / suspensão.
(D) procedimentos perigosos / repreensão.
(E) procedimentos perigosos / demissão.

18
Diana é servidora pública do Estado de Rondônia e procurou
informações a respeito das circunstâncias em que poderia
ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo. Assinale a
única resposta que Diana não poderia receber, por estar
INCORRETA.
(A) 1 dia para doação de sangue.
(B) 2 dias para doação de sangue.
(C) 2 dias para se alistar como eleitor.
(D) 8 dias por falecimento de cônjuge.
(E) 8 dias devido a casamento.

19
Do trabalho de Carla como servidora pública civil do Estado,
fazem parte viagens a locais afastados, o que a obrigará a
pernoitar fora. De acordo com a legislação de pessoal em
vigor, a que vantagens tem direito esta servidora?
(A) Ajuda de custo e passagens.
(B) Ajuda de custo e diárias.
(C) Passagens e diárias.
(D) Passagens e meias-diárias.
(E) Vale-transporte em dobro.

20
Ao iniciar seu estágio probatório como servidora nomeada
para cargo de provimento efetivo, Marta foi avisada de que
seria avaliada a respeito de um conjunto de requisitos, entre
os quais:

I - assiduidade;
II - disciplina;
III - aparência;
IV - produtividade;
V - responsabilidade.

De acordo com a Lei Complementar no 68, estão corretos os
requisitos:
(A) I, II e IV, somente.
(B) I, IV e V, somente.
(C) II, III e IV, somente.
(D) I, II, IV e V, somente.
(E) II, III, IV e V, somente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21
Uma empresa iniciou suas atividades em 2003 com capital
de R$ 1.000,00, sendo 90% integralizados no ato e o restante
a ser integralizado no ano seguinte. A empresa apresentou
prejuízo de R$ 120,00 em seu primeiro ano de atividade. No
ano de 2004, obteve um lucro de R$ 90,00. Com isso, a
movimentação do patrimônio líquido desde o início de suas
atividades até dezembro de 2004 foi:
(A) negativa em R$ 30,00.
(B) negativa em R$ 70,00.
(C) positiva em R$ 70,00.
(D) positiva em R$ 90,00.
(E) positiva em R$ 170,00.

22
Analise as dez contas a seguir.

• Despesas Antecipadas;
• Capital;
• Ações em Tesouraria;
• Descontos Comerciais;
• Receitas Financeiras;
• Devolução de Vendas;
• Prejuízos Acumulados;
• Depreciação Acumulada;
• Fornecedores;
• Adiantamento de Clientes.

Podemos afirmar que temos:
(A) cinco contas patrimoniais e cinco contas de resultado,

sendo seis contas devedoras e quatro contas credoras.
(B) seis contas patrimoniais e quatro contas de resultado,

sendo quatro contas devedoras e seis contas credoras.
(C) seis contas patrimoniais e quatro contas de resultado,

sendo cinco contas devedoras e cinco contas credoras.
(D) sete contas patrimoniais e três contas de resultado,

sendo seis contas devedoras e quatro contas credoras.
(E) sete contas patrimoniais e três contas de resultado,

sendo cinco contas devedoras e cinco contas credoras.

23
O recebimento antecipado de uma duplicata, com desconto
de 5% concedido ao cliente, representa um fato contábil:
(A) Modificativo Aumentativo.
(B) Modificativo Diminutivo.
(C) Permutativo.
(D) Misto Aumentativo.
(E) Misto Diminutivo.
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24
As receitas públicas provenientes da amortização de
empréstimos e de operações de crédito são classificadas
como:
(A) receitas correntes.
(B) receitas de serviços.
(C) receitas de transferências correntes.
(D) receitas de capital.
(E) outras receitas correntes.

25
Na contabilidade pública, as receitas provenientes da co-
brança de tributos e da alienação de bens são classifica-
das, respectivamente, como receitas:
(A) de capital e correntes.
(B) de serviços e de capital.
(C) de serviços e correntes.
(D) correntes e de serviços.
(E) correntes e de capital.

26
Quanto à sua natureza, as despesas públicas que integram
o orçamento e derivam da lei orçamentária ou de créditos
adicionais são classificadas como:
(A) extra-orçamentárias.
(B) orçamentárias.
(C) ordinárias.
(D) extraordinárias.
(E) efetivas.

27
Segundo a Lei 4.320/64, em seu artigo 35, pertencem ao
exercício financeiro, respectivamente, as receitas e as des-
pesas:
(A) lançadas e pagas.
(B) lançadas e processadas.
(C) estimadas e empenhadas.
(D) estimadas e pagas.
(E) arrecadadas e empenhadas.

28
As metas e prioridades da Administração Pública, incluindo
as despesas de capital para o exercício financeiro subse-
qüente, estão compreendidas:
(A) na lei de diretrizes orçamentárias.
(B) na lei de orçamentos anuais.
(C) na lei das metas prioritárias.
(D) no plano plurianual.
(E) nos princípios orçamentários.

29
Uma empresa comercial cujo saldo na conta de estoques
era de R$ 80,00, representado por 10 unidades, realizou ape-
nas as seguintes operações ao longo do mês:

• Dia 5 – aquisição de 10 unidades por R$ 10,00 cada;
• Dia 10 – venda de 5 unidades por R$ 12,00 cada;
• Dia 20 – aquisição de 5 unidades por R$ 11,00 cada;
• Dia 25 – venda de 10 unidades por R$ 13,00 cada.

Sabendo que a empresa adota o custo médio como forma
de controle de seus estoques e que não há tributação nas
operações, o lucro bruto, em reais, dessa empresa, é:
(A) 45,00
(B) 50,00
(C) 55,00
(D) 60,00
(E) 70,00

30
Quanto à sua natureza, os livros de escrituração podem
ser:
(A) cronológicos e sistemáticos.
(B) principais e auxiliares.
(C) exclusivos e secundários.
(D) obrigatórios e facultativos.
(E) fiscais e cíveis.

31
Uma empresa apresentou, no início de 2004, um patrimônio
líquido de R$ 800,00, composto pela conta Capital, cujo
saldo era de R$ 860,00, e pela conta de Prejuízos
Acumulados, com saldo de R$ 60,00.
Durante o ano, a empresa apresentou apenas os seguintes
dados, em reais:

• Vendas de Mercadorias
• Compras de Mercadorias
• Estoque Inicial
• Estoque Final
• Despesas Administrativas
• Aumento de Capital

O patrimônio líquido, em reais, após o encerramento do exer-
cício de 2004, ficou em:
(A) 910,00
(B) 930,00
(C) 950,00
(D) 970,00
(E) 990,00

 4.000,00
3.500,00

     300,00
     280,00

 370,00
 40,00

..................................
...............................

...............................................
................................................

...............................
........................................
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32
A empresa comercial Vende Muito Ltda. apresentou
as seguintes contas de resultado, em reais, ao final do
exercício de 2004:

• Receita de Vendas
• ICMS s/ Vendas
• Despesa de Propaganda
• Despesas Administrativas
• Custo das Mercadorias Vendidas
• Descontos Financeiros Concedidos
• Descontos Comerciais Concedidos

O lucro bruto, em reais, apresentado pela empresa em 2004
foi de:
(A) 260,00
(B) 480,00
(C) 505,00
(D) 520,00
(E) 800,00

Considere as informações do Balancete de Verificação
da Cia. Soberana, referentes ao ano de 2004, em
reais, para responder às questões de no 33 e 34.

33
No final de 2004, a situação líquida, em reais, da Cia.
Soberana foi:
(A) 1.600,00 (B) 1.800,00
(C) 1.870,00 (D) 1.900,00
(E) 1.920,00

Caixa
Despesas de Vendas
Aplicações Financeiras
Custo das Mercadorias Vendidas
Fornecedores
Lucros Acumulados
Estoques
Despesas Antecipadas
ICMS s/ Vendas
Capital
Contas a Pagar
Adiantamento de Clientes
Receita de Vendas
Adiantamento a Empregados
Imóveis
Móveis e Utensílios
Depreciação Acumulada
Despesas Administrativas
Impostos a Pagar
Reservas de Capital

Em R$
200,00
450,00
735,00

2.000,00
150,00
300,00
400,00
20,00

180,00
1.400,00

40,00
10,00

3.000,00
15,00

700,00
160,00
30,00

250,00
100,00
100,00

CONTAS

2.000,00
280,00
50,00

170,00
1.200,00

25,00
15,00

.......................................
 ...........................................

...............................
.............................

...................
................

.................

.........................................................
..................................

...............................
.................

.............................................
....................................

....................................................
................................

..........................................
.......................................................

...........................................
............................

......................................
.......................

......................................................
.....................................

.............................
...........................

........................................
....................................

34
Em dezembro de 2004, o total do Ativo da Cia. Soberana,
em reais, era de:
(A) 2.180,00
(B) 2.190,00
(C) 2.200,00
(D) 2.210,00
(E) 2.230,00

35
Antes do encerramento do resultado, uma empresa apresen-
tou os seguintes dados no fechamento do balancete de 2004:

• Total de Contas Devedoras R$ 500,00
• Total de Contas Credoras R$ 500,00

Sabe-se que o lucro líquido no ano foi de R$10,00 sendo
R$110,00 de receitas e R$100,00 de despesas. Qual o total
do Ativo da empresa, em reais, no encerramento do exercí-
cio de 2004?
(A) 290,00
(B) 390,00
(C) 400,00
(D) 600,00
(E) 610,00

36
Analise os dados, em reais, da folha de pagamento da Cia.
Ponte.

• Salário Mensal
• Horas Extras
• Apropriação de Férias e 13o salário
• INSS Descontado dos Empregados
• INSS sobre Folha de Pagamento
• FGTS
• IR Retido dos Empregados

Qual o valor total, em reais, dos registros nas contas de
despesa da Cia. Ponte, referente à folha de pagamento?
(A) 6.000,00
(B) 6.005,00
(C) 6.305,00
(D) 6.425,00
(E) 6.845,00

4.000,00
     200,00

800,00
300,00

   1.000,00
     425,00

120,00

.............................................
................................................

................

................
....................

............................................................
............................
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37
No Balanço Orçamentário, quando a despesa realizada for menor
do que a despesa fixada caracteriza-se a ocorrência de:
(A) economia orçamentária.
(B) deficit de arrecadação.
(C) deficit orçamentário.
(D) superavit financeiro.
(E) superavit orçamentário.

38
Os sistemas contábeis utilizados na Contabilidade Pública
são:
(A) caixa / extra-orçamentário / patrimonial / competência.
(B) caixa / competência / financeiro / patrimonial.
(C) orçamentário / extra-orçamentário / caixa / competência.
(D) orçamentário / financeiro / patrimonial / compensação.
(E) orçamentário / extra-orçamentário / financeiro / compen-

sação.

39
Os créditos abertos durante o exercício para amparar no-
vos programas e despesas que não figuram no orçamento
são:
(A) suplementares, somente.
(B) especiais, somente.
(C) extraordinários, somente.
(D) suplementares e extraordinários.
(E) todos os créditos adicionais.

40
As fontes de rendas provenientes da utilização de bens per-
tencentes ao Estado como participações e dividendos são
consideradas:
(A) Receitas Patrimoniais.
(B) Receitas Tributárias.
(C) Receitas de Serviços.
(D) Receitas de Contribuições.
(E) Outras Receitas Correntes.

41
Os valores dos direitos registrados no Balanço Patrimonial
que, direta ou indiretamente, podem afetar o patrimônio de
determinado órgão público apresentam-se no Ativo:
(A) Financeiro – disponível.
(B) Financeiro – realizável.
(C) Permanente.
(D) Real líquido.
(E) Compensado.

Considere os dados apresentados no Balanço Orçamen-
tário da Prefeitura de Montes Altos em 31/12/2003 e res-
ponda às questões de nos 42 e 43.

Receitas Previstas:     R$
• Receitas Correntes
• Receitas de Capital

Execução das Despesas:
• Despesas Correntes
• Despesas de Capital

Arrecadação de Receitas:
• Receitas Correntes
• Receitas de Capital

Despesas Fixadas:
• Despesas Correntes
• Despesas de Capital

42
A Economia Orçamentária, em reais, no período foi de:
(A)   2.000,00 (B)   8.000,00
(C)   9.000,00 (D) 10.000,00
(E) 12.000,00

43
O Resultado Orçamentário, em reais, no período foi:
(A) superavit de 12.000,00.
(B) superavit de 3.000,00.
(C) deficit de 4.000,00.
(D) deficit de 9.000,00.
(E) deficit de 12.000,00.

44
O ato prévio da autoridade competente, reconhecendo e cri-
ando para a Administração Pública uma obrigação de paga-
mento, é denominado:
(A) orçamento. (B) liquidação.
(C) fixação. (D) empenho.
(E) programação.

45
Assinale a opção que apresenta a demonstração contábil
que evidenciará a receita e a despesa orçamentária, como
também os recebimentos e pagamentos de natureza extra-
orçamentária, conjugados com saldos em espécie proveni-
entes do exercício anterior, e os que se transferem para o
exercício seguinte.
(A) Balanço Patrimonial.
(B) Balanço Financeiro.
(C) Balanço Orçamentário.
(D) Demonstração do Resultado do Exercício.
(E) Demonstração das Variações Patrimoniais.

70.000,00
 30.000,00

....................

...................

60.000,00
28.000,00

....................

...................

68.000,00
23.000,00

.......................

.......................

62.000,00
38.000,00

.....................

.....................
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46

Considerando o saldo das contas do Balanço Patrimonial da
Prefeitura de Rio Raso, em reais, pode-se afirmar que o:
(A) Ativo Real é 6.000,00.
(B) Ativo Real líquido é 1.200,00.
(C) Passivo Real a Descoberto é 200,00.
(D) Passivo Real líquido é 200,00.
(E) Passivo Real é 1.200,00.

47
As receitas correntes provenientes de recursos financeiros
recebidos de outras entidades de direito público ou privado e
destinados ao atendimento de gastos classificáveis em des-
pesas correntes são:
(A) transferências correntes.
(B) receitas de contribuições.
(C) receitas tributárias.
(D) receitas patrimoniais.
(E) operações de crédito.

48
A Cia. Anápolis é uma empresa comercial que utiliza o mé-
todo PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) para ava-
liar seus estoques. Seu saldo inicial era de R$ 1.500,00,
representado por 20 unidades. Adquiriu no mês mais 10
unidades pelo preço individual de R$ 90,00 mais frete total
de R$ 60,00 e seguro de R$ 20,00. Vendeu 25 unidades no
mês. O Custo das Mercadorias Vendidas, em reais, a ser
registrado no mês será:
(A) 1.950,00 (B) 1.980,00
(C) 1.990,00 (D) 2.000,00
(E) 2.010,00

Balanço Patrimonial da Prefeitura
de Rio Raso em 31/12/2003 – Em Reais

Ativo Financeiro ............................................
Disponível .......................................................
Realizável .......................................................
Ativo Permanente .........................................
Bens Móveis ...................................................
Bens Imóveis ..................................................
Créditos ..........................................................
Ativo Compensado .......................................

2.600,00
1.400,00
1.200,00
3.000,00
1.200,00

800,00
1.000,00

400,00

Passivo Financeiro .......................................
Restos a pagar ................................................
Depósitos ........................................................
Passivo Permanente .....................................
Dívida Fundada Interna ...................................
Dívida Fundada Externa .................................
Passivo Compensado ...................................

1.200,00
500,00
700,00

3.200,00
1.900,00
1.300,00

400,00

49
A Cia. Uberaba apresentava um patrimônio líquido de R$
1.400,00 no início de 2004, sendo composto pelas seguin-
tes contas, em reais:

• Capital
• Reservas de Capital
• Reserva Legal
• Lucros Acumulados

Durante o ano de 2004, ocorreram os seguintes eventos:

• aumento de capital no valor de R$ 150,00, sendo 60% em
dinheiro e o restante utilizando reservas de capital;

• lucro líquido do exercício no valor de R$ 300,00;
• dividendos propostos de R$ 100,00.

Além disso, houve a constituição de reserva legal (5%), con-
forme determinado na Lei nº 6.404/76.
Com base nas informações apresentadas, a composição do
patrimônio líquido da Cia. Uberaba, em reais, no final do exer-
cício de 2004, era a seguinte:

50
A modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados, ou que atenderem a todas as condições
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data
do recebimento das propostas, sempre observando a neces-
sária qualificação, é denominada:
(A) convite.
(B) tomada de preços.
(C) concorrência.
(D) leilão.
(E) concurso.

Capital

1.090,00

1.090,00

1.150,00

1.150,00

1.150,00

100,00

100,00

40,00

40,00

40,00

200,00

205,00

200,00

205,00

205,00

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Reserva de
Capital

300,00

295,00

300,00

295,00

310,00

Reserva
Legal

Lucros
Acumulados

1.000,00
     100,00
    190,00
     110,00

..........................................................
......................................

...............................................
......................................





