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1. De acordo com a Lei 4.320/1964, assinale a alternativa correta: 
a) Classificam-se como transferências correntes as dotações 

para manutenção de serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e 
adaptação de bens imóveis. 

b) Classificam-se como despesas de custeio as dotações para 
despesas as quais não corresponda contraprestação direta 
em bens ou serviços, inclusive para contribuições e 
subvenções destinadas a atender à manifestação de outras 
entidades de direito público ou privado. 

c) Para efeito de classificação da despesa, considera-se material 
permanente o de duração superior a três anos. 

d) As propostas orçamentárias parciais serão revistas e 
coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita 
estimada e as novas circunstâncias. 
 

2. De acordo com a Lei 4.320/1964, assinale a alternativa incorreta: 
a) Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do 

Poder Legislativo, que deles dará imediato conhecimento ao 
Poder Executivo. 

b) O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 
c) Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, 

especiais e extraordinários. 
d) A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 

Procuradoria da Fazenda Nacional. 
 

3. De acordo com a Lei 4.320/1964, assinale a alternativa correta: 
I. As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder 

Legislativo, com Parecer prévio do Tribunal de Contas ou 
órgão equivalente. 

II. A escrituração sintética das operações financeiras e 
patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas 
dobradas. 

III. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por 
credor distinguindo-se as despesas processadas das não 
processadas. 

IV. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e 
outras que dependam de autorização legislativa para 
amortização ou resgate. 

a) Apenas I e II são corretas. 
b) I, II e III são corretas. 
c) I, III e IV são corretas. 
d) II, III e IV são corretas. 

 

4. De acordo com a Lei 6.404/76, que dispõe sobre a Sociedade por 
Ações, assinale a alternativa incorreta: 
a) O estatuto da companhia fixará o valor do capital social, 

expresso em moeda nacional. 
b) A sociedade será designada por denominação acompanhada 

das expressões "companhia" ou "sociedade anônima", 
expressas por extenso ou abreviadamente, mas vedada a 
utilização da primeira ao final. 

c) As ações da companhia aberta somente poderão ser 
negociadas depois de realizados vinte por cento do preço de 
emissão. 

d) As ações ordinárias da companhia fechada e as ações 
preferenciais da companhia aberta e fechada poderão ser de 
uma ou mais classes. 
 
 
 
 
 
 
 

5. De acordo com a Lei 6.404/76, que dispõe sobre a Sociedade por 
Ações, assinale a alternativa correta: 
a) A amortização pode ser integral ou parcial e abranger todas 

as classes de ações ou só uma delas. 
b) É facultada a criação de mais de uma classe ou série de 

partes beneficiárias. 
c) A amortização de debêntures da mesma série deve ser feita 

mediante resgate. 
d) É obrigatório à companhia adquirir debêntures de sua 

emissão por valor superior ao nominal. 
 

6. De acordo com a Lei 6.404/76, que dispõe sobre a Sociedade por 
Ações, assinale a alternativa incorreta: 
a) Credor, por qualquer título, da sociedade emissora, ou 

sociedade por ele controlada, pode ser agente fiduciário. 
b) O agente fiduciário será nomeado e deverá aceitar a função 

na escritura de emissão das debêntures. 
c) Os aditamentos à escritura de emissão de debêntures serão 

averbados nos mesmos registros. 
d) O agente fiduciário pode usar de qualquer ação para proteger 

direitos ou defender interesses dos debenturistas. 
 

7. De acordo com a Lei 6.404/76, que dispõe sobre a Sociedade por 
Ações, assinale a alternativa correta: 

I. A cada ação ordinária corresponde um voto nas 
deliberações da assembleia geral. 

II. É autorizado atribuir voto plural a qualquer classe de ações. 
III. O estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos 

de cada acionista. 
a) Apenas I é correta. 
b) Apenas II é correta. 
c) I e II são corretas. 
d) I e III são corretas. 

 

8. De acordo com a Lei 8.666/93 (Lei de Licitação), assinale a 
alternativa correta: 
a) Considera-se empreitada por preço unitário quando se 

contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e 
total. 

b) Considera-se empreitada por preço global quando se 
contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de 
unidades determinadas. 

c) Considera-se serviços nacionais aqueles prestados no País, 
nas condições estabelecidas pelo Poder Legislativo federal. 

d) Considera-se Seguro-Garantia o que garante o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas por empresas em 
licitações e contratos. 
 

9. De acordo com a Lei 8.666/93 (Lei de Licitação), assinale a 
alternativa incorreta: 
a) As licitações serão efetuadas no local onde se situar a 

repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, 
devidamente justificado. 

b) O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento será de trinta dias para concurso. 

c) O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento será de cinco dias para convite. 

d) Nos casos em que couber convite, a Administração poderá 
utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a 
concorrência. 
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10. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 
correta, completando as lacunas: 
___________________ é toda prestação pecuniária compulsória, 
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em ________________ 
e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
___________________. 
a) Debênture, decreto, discricionária. 
b) Licitação, portaria, vinculada. 
c) Empreitada, regulamento, discricionária. 
d) Tributo, lei, vinculada. 

 

11. Na contabilidade, temos duas formas de executar a contabilização 
dos fatos contábeis. São elas: 
a) Lucro real e o de lucro presumido. 
b) Livro caixa e balanço. 
c) Permanente e circulante. 
d) O regime de caixa e o de competência. 

 

12. No balanço, temos graficamente representados no lado direito: 
a) O passivo e o patrimônio líquido. 
b) O passivo e as despesas. 
c) O ativo e o patrimônio líquido. 
d) A receita e o ativo. 

 

13. Analise as afirmações abaixo: 
I. No grupo de despesas os saldos das contas aumentam com 

lançamentos a débito. 
II. O grupo de receitas tem natureza credora. 

Consideramos como correta: 
a) Todas as afirmações. 
b) Nenhuma das afirmações. 
c) Somente a afirmação I. 
d) Somente a afirmação II. 

 

14. Esses lançamentos permitem mais de uma conta devedora para 
uma credora, ou então mais de uma conta credora para uma 
conta devedora, no mesmo lançamento. Estamos falando de que 
tipo de lançamento? 
a) Amarrado. 
b) Partida simples. 
c) Partida dobrada. 
d) Partida composta. 

 

15. Gera o primeiro lançamento da empresa: 
a) Plano de contas. 
b) Contrato social. 
c) Extrato bancário. 
d) A primeira nota fiscal emitida. 

 

16. Sobre o décimo terceiro salário, incide: 
a) O INSS. 
b) O FGTS. 
c) O IRRF. 
d) Todas as opções de respostas estão corretas. 

 

17. Quando vendemos um produto que sofre incidência de ICMS, 
registramos o valor do imposto apurado na venda, no: 
a) Ativo circulante. 
b) Passivo circulante. 
c) Ativo permanente. 
d) Passivo permanente. 

 

18. As empresas do lucro real podem se utilizar de quantas formas de 
apuração dos impostos? 
a) Uma, a anual. 
b) Duas, a trimestral e a anual. 
c) Duas, a semestral e a anual. 
d) Três, trimestral, semestral e anual. 

 

19. A estrutura mais conhecida das contas contábeis segue um 
padrão. As contas do ativo são iniciadas por qual número? 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 

 

20. A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é: 
a) Um relatório não exigido pela legislação, mas recomendado 

pela doutrina contábil. 
b) Um relatório opcional da contabilidade. 
c) Um relatório exigido pela legislação. 
d) Um relatório exigido pela legislação para empresas optante 

pelo lucro presumido. 
 

21. Ativo circulante é o ativo que satisfaz a qualquer um dos seguintes 
critérios, exceto: 
a) Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja 

vendido ou consumido no curso normal do ciclo operacional 
da entidade. 

b) É mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. 
c) Espera-se que seja realizado no período de até doze meses 

após a data do balanço. 
d) É caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou 

seu uso tenha limitações para a liquidação de passivo 
durante, pelo menos, três meses após a data do balanço. 

 

22. A contabilidade gerencial tem como foco a seguinte clientela, 
exceto: 
a) Acionistas. 
b) Funcionários. 
c) Executivos. 
d) Administradores. 

 

23. São características da contabilidade financeira: 
I. É objetiva, passível de auditoria, confiável, consistente, 

precisa. 
II. Data acontecimentos atuais e orienta para o futuro. 

Consideramos como correta: 
a) Todas as afirmações. 
b) Nenhuma das afirmações. 
c) Somente a afirmação I. 
d) Somente a afirmação II. 

 

24. Os indicadores financeiros subsidiam o processo de compreensão 
da situação financeira e econômica da empresa e são classificados 
em quantas categorias? 
a) 5. 
b) 6. 
c) 7. 
d) 8. 

 

25. O gasto que provoca redução do patrimônio constitui: 
a) As perdas. 
b) O custo. 
c) O rateio. 
d) A despesa. 
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26. Indique a alternativa em que todas as palavras estão escritas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Ressucitar – consciente – exceder – ansiedade. 
b) Vazante – pêsames – querosene – mexerico. 
c) Compressão – expulsão – agresão – hortênsia. 
d) Disciplina – extasiar – improvizo – tabuada. 

 

27. Assinale a alternativa incorreta acerca da concordância nominal: 
a) A minha sogra me disse que tem muitos sapatos e joias caros. 
b) Passados três meses, enviei uma carta aos noivos. 
c) Entrego anexos à declaração os comprovantes de renda. 
d) Ela só ouviu a nossa conversa porque a porta estava meia 

aberta. 
 

28. Acerca da concordância verbal, analise as afirmativas abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Meu pai com meu tio construíram a nossa casa. 
II. Metade dos alunos fez a lição de casa. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

29. As aulas tornaram-se exaustivas. O termo em destaque se 
classifica sintaticamente como: 
a) Predicativo do sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Objeto indireto. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

30. Analise as afirmativas abaixo sobre a regência nominal e aponte a 
alternativa correta: 

I. Ela tem devoção para com São José. 
II. Os garotos são versados em música clássica. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

31. Acerca da regência verbal, assinale a alternativa incorreta: 
a) A nova política de cargos e salários agradou aos funcionários. 
b) Nós os ajudaremos na colheita do milho. 
c) Ela permitiu ao aluno que faça outra prova. 
d) Eu prefiro mais o bolo do que as bolachas. 

 

32. Assinale a alternativa em que o acento indicador da crase foi 
empregado de forma correta: 
a) Vou trocar meu forno à gás por um elétrico. 
b) Eu estou à espera de um grande amor. 
c) Nós fomos andar à cavalo naquela chácara. 
d) Fiz uma promessa à Nossa Senhora de Fátima. 

 

33. Vive-se bem em Itu. Sobre o sujeito da oração acima, assinale a 
alternativa correta: 
a) É inexistente. 
b) É “Itu”. 
c) É indeterminado. 
d) É oculto. 

 
 
 
 
 
 
 

34. Os meninos serão acompanhados pelo segurança. 
Indique a alternativa que possui a devida classificação sintática do 
termo em destaque: 
a) Complemento nominal. 
b) Objeto direto. 
c) Agente da passiva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

35. Quanto maior for a tempestade, maior será a bonança. 
A oração em destaque se classifica como: 
a) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 
b) Oração subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
c) Oração Subordinada Adverbial Causal. 
d) Oração Subordinada Adverbial Proporcional. 

 

Observe atentamente as imagens da fotografia, abaixo, do premiado 
fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado para responder as questões 36 e 
37: 
 

 
 

36. Assinale a alternativa que contenha corretas afirmações sobre a 
fotografia: 
a) As cores preto e branco são utilizadas pela ausência de luz no 

local fotografado. 
b) Há uma nítida intenção crítica e reflexiva no olhar do 

fotógrafo. 
c) Esta cena não é adequada para uma fotografia. 
d) O olhar do fotógrafo fixou-se na atitude da mulher. 

 

37. Assinale a sequência de palavras que combinem com a mensagem 
da fotografia de Salgado: 
a) Crueldade, indiferença, sujeira, mansidão. 
b) Submissão, arrogância, riqueza, pobreza. 
c) Subnutrição, miséria, banalização, incredulidade. 
d) Clemência, caridade, ajuda, sociedade. 

 

38. Num texto publicitário da Hyundai está escrito: Potência de sobra 
e GPS original de fábrica para chegar a qualquer lugar. Este slogan 
veicula que: 
a) O automóvel em questão já vem com GPS. 
b) O automóvel necessita de um GPS para combinar com sua 

potência. 
c) A potência do automóvel é tão grande quanto a de um 

aparelho GPS. 
d) O GPS é potente para se chegar aos lugares. 

 
 
 
 
 
 



                    TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

AR ITU 01/2012 – Médio – Horário 2 Página 4 

39. Ainda a respeito do mesmo texto publicitário, o termo de sobra 
refere-se: 
a) Ao espaço disponível no banco traseiro. 
b) Ao espaço disponível no porta-malas. 
c) Ao poder do veículo para enfrentar qualquer terreno. 
d) À precisão apresentada pelo aparelho GPS. 

 

40. O gráfico estatístico, a seguir, evidencia que: 
 

  
 

a) Cresceu o número de nascimentos, de 1993 a 2003. 
b) Diminuiu o número de mães com menos de 20 anos, de 1993 

a 2003. 
c) Diminuiu o número de nascimentos no período demonstrado. 
d) Cresceu o número de mães com menos de 20 anos no 

período demonstrado. 
 

41. Das alternativas a seguir, uma não possui relação de concordância 
de ideias entre A e B: 
a) A – Consumo de produtos / B – compra de laticínios. 
b) A – Estudos científicos / B – envio de mensagens. 
c) A – Aplicação financeira / B – compra de ações. 
d) A – Atos de comunicação / B – conversa no portão. 

 

42. O Governo Federal projeta para esta década um conjunto de 
melhorias da infraestrutura brasileira. Um destes projetos de 
melhoria é a ligação ferroviária entre três grandes cidades 
brasileiras. Estas cidades possuem aeroportos de grande 
importância para o país. Desta forma, este projeto ferroviário fará 
a ligação entre:  
a) Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, facilitando o 

transporte agrícola.    
b) Em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, facilitando o 

transporte de passageiros.    
c) Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, para facilitar o 

transporte de passageiros.    
d) Belo Horizonte, Campinas e Curitiba, facilitando o transporte 

de passageiros. 
 

43. A capital do Estado de Goiás é: 
a) Goiânia. 
b) São Luís. 
c) Vitória. 
d) Macapá. 

 
 
 
 
 
 

44. Se 16 pedreiros executam certo serviço em 15 dias trabalhando 9 
horas por dia, quantos dias trabalhando 8 horas por dia deverão 
trabalhar para realizar o dobro do serviço anterior, sendo que 6 
operários pediram demissão? 
a) 54 dias. 
b) 38 dias. 
c) 29 dias. 
d) 32 dias. 

 

45. Uma loja fez liquidação de camisas e no 1° dia vendeu     do seu 

estoque, no 2° dia vendeu     do que restou. Quantas camisas 

havia no estoque, sendo que ainda sobraram 150 camisas? 
a) 700. 
b) 240. 
c) 860. 
d) 300. 

 

46. Em um triângulo ABC, o lado    mede 40 cm e o lado    mede 

50 cm. Por um ponto M, do lado   , a 12 cm do vértice C, traça-se 

uma paralela ao lado    que determina um ponto N em   . A 

medida de    é: 
a) 25 cm. 
b) 30 cm. 
c) 35 cm. 
d) 15 cm. 

 

47. Raul resolveu diversificar suas aplicações: um quarto do seu 
capital colocou em fundos de investimento, que lhe rendeu 48% 
ao ano; um quinto na bolsa de valores, que lhe rendeu 40% ao ano 
e o restante aplicou na caderneta de poupança, que lhe rendeu 
20% ao ano. Ao término de um ano, o capital de Raul aumentou 
em: 
a) 27%. 
b) 31%. 
c) 108%. 
d) 63%. 

 

48. O capital de R$ 3.000,00 foi colocado a juros compostos a uma 
taxa de 20% ao ano, capitalizados semestralmente. Ao final de um 
ano e seis meses, o montante recebido foi: 
a) R$ 5.184,00. 
b) R$ 4.268,00. 
c) R$ 4.800,00. 
d) R$ 3.993,00. 

 

49. Qual é o maior de três números positivos consecutivos cuja soma 
de seus quadrados é 110? 
a) 5. 
b) 11. 
c) 9. 
d) 7. 

 

50. Uma máquina produziu 50 pregos dos quais seis eram defeituosos. 
Retirando-se ao acaso três pregos dessa amostra, qual a 
probabilidade aproximada de que os três pregos sejam 
defeituosos? 
a) 1%. 
b) 0,10%. 
c) 0,12%. 
d) 1,2%. 




