Ciências Contábeis

Padrão de Resposta
O estudante deve redigir texto dissertativo, abordando os seguintes tópicos:
A – A ideia de que desenvolvimento sustentável pode ser entendido como proposta ou
processo que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer capacidade
similar das gerações futuras.
B – A redução do IPI para a compra de automóveis incentiva a utilização de veículos movidos a
combustíveis fósseis num cenário de baixa mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Mais
automóveis nas cidades gera mobilidade deficitária e mais consumo de combustíveis fósseis,
pois os motores ficam mais tempo acionados. O aumento da queima de combustíveis nestes
motores gera maiores quantidades de emissões de gases poluentes, como os gases de efeito
estufa, o monóxido de carbono, os óxidos de enxofre e os particulados. Como consequência, o
ar atmosférico das cidades se torna mais poluído.
C – São ações de fomento:
Concessão de subsídios governamentais ao transporte coletivo em detrimento do transporte
particular, como exemplo a redução de IPI para a fabricação de equipamentos de transporte
coletivo como ônibus, vagões de metrôs, trólebus e barcas públicas.
Concessão de subsídios governamentais para a manufatura e venda de veículos de transporte
movidos a combustíveis limpos ou mais sustentáveis, como os veículos a energia solar, gás
natural, energia elétrica, hidrogênio, biodiesel, dentre outros.
Incentivo ao uso de bicicletas e da caminhada, como a construção de ciclovias e de passeios
seguros, amplos e agradáveis.

Padrão de Resposta
O estudante deverá redigir texto dissertativo, abordando os seguintes aspectos:
A – Comentários gerais a respeito da violência na atualidade, considerando o papel de
tecnologias no estímulo ou combate à violência.
B – Aspectos relacionados à educação escolar e a violência, apontando suas causas e
consequências.
C – Ações/soluções para a violência na escola. Exemplos: atualização dos profissionais da
educação, conscientização da comunidade escolar sobre o assunto, desenvolvimento de
políticas públicas ligadas ao combate à violência.

Padrão de Resposta
O estudante deve elaborar um texto dissertativo, apresentando os seguintes elementos:
A – O planejamento da auditoria envolve a definição de estratégia global para o trabalho e o
desenvolvimento de plano de auditoria. O estudante deve citar os seguintes objetivos: auxiliar
o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes da auditoria; auxiliar o auditor a
identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais; auxiliar o auditor a organizar
adequadamente o trabalho de auditoria para que seja realizado de forma eficaz e eficiente;
auxiliar na seleção dos membros da equipe de trabalho com níveis apropriados de capacidade
e competência para responderem aos riscos esperados e na alocação apropriada de tarefas;
facilitar a direção e a supervisão dos membros da equipe e a revisão do seu trabalho; auxiliar,
se for o caso, na coordenação do trabalho realizado por outros auditores e especialistas.
B – O auditor deve desenvolver o planejamento de auditoria, incluindo a descrição de:
natureza, época e extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco; natureza,
época e extensão dos procedimentos adicionais de auditoria planejados no nível de afirmação;
outros procedimentos planejados e necessários para que o trabalho esteja em conformidade
com as normas de auditoria.
Ao definir a estratégia global, o auditor deve: identificar as características do trabalho para
definir o seu alcance; definir os objetivos do relatório do trabalho de forma a planejar a época
da auditoria e a natureza das comunicações requeridas; considerar os fatores que, no
julgamento profissional do auditor, sejam significativos para orientar os esforços da equipe de
trabalho; considerar os resultados das atividades preliminares do trabalho de auditoria e,
quando aplicável, definir a relevância do conhecimento obtido em outros trabalhos realizados;
determinar natureza, época e extensão dos recursos necessários para realizar o trabalho.

C – É de responsabilidade da administração a mudança dos critérios de cálculo da
depreciação, a adequada elaboração dos relatórios contábeis, a escolha dos procedimentos
contábeis adotados e a implantação e confiabilidade dos controles internos.

Padrão de Resposta
O estudante deve apresentar um texto dissertativo abordando os seguintes elementos:
Gerente do banco: o comportamento do gerente do banco está correto em questionar a
concessão do empréstimo em vista dos indicadores apurados inicialmente, porém está errado
quando concede o empréstimo após a reapresentação dos demonstrativos contábeis.
Gestor da empresa: o comportamento do gestor da empresa foi imprudente ao impor que o
contador refizesse as demonstrações contábeis para "maquiar" uma situação econômicofinanceira irreal da empresa.
Contador: o contador, pressionado pela imposição do gestor da empresa, optou por modificar
procedimentos contábeis com o propósito específico de enganar temporariamente a
percepção do gerente do banco, sendo imprudente. Tal atitude denota maior preocupação do
contador em satisfazer seu bem estar próprio em detrimento da fidedignidade das
demonstrações contábeis. Embora os procedimentos de reconhecimento e antecipação de
receitas sejam frequentemente observados em estudos na área contábil, isto mostra
fragilidade na conduta ética profissional do contador, pois sua ação pode prejudicar um grupo
muito maior de usuários das demonstrações contábeis.

Padrão de Resposta
O estudante deve mencionar a existência da relação entre a contabilidade financeira
(elaborada com base nos princípios contábeis) e a contabilidade gerencial e seus relatórios.
Para tanto, os procedimentos contábeis que devem ser apresentados ao proprietário da
empresa são:
A – Princípio da continuidade: A elaboração dos relatórios gerenciais depende dos eventos
econômicos registrados adequadamente pela contabilidade financeira como forma de
subsidiar a análise prospectiva sobre a continuidade da empresa. Dessa forma, a contabilidade
registra, demonstra e analisa as entidades, supondo sempre a continuidade de suas atividades,
de forma indefinida, a não ser que surjam fortes evidências em contrário.
B – Princípio da competência dos exercícios: As receitas e despesas são
apropriadas/contabilizadas/registradas em função da ocorrência de seus respectivos fatos
geradores, independentemente da efetiva entrada ou saída de recursos, incluindo-se aqui, as
apropriações das quotas de depreciação e as provisões contábeis. Dessa forma, deve-se
explicar ao proprietário a distinção entre o regime de caixa e o regime de competência, além
da relevância deste para refletir a situação econômico-financeira.
C – Depreciação: Corresponde à apropriação contábil/econômica do desgaste dos bens do
ativo imobilizado/ativo fixo em uso. A depreciação não envolve desembolso financeiro, porém,
aproxima o valor líquido do bem próximo ao valor justo. Está em consonância com o princípio
da competência dos exercícios e deve ser registrada (de preferência) mensalmente para
apuração do resultado econômico. A depreciação é apropriada em resultado do exercício ou

fará parte da composição do custo dos estoques e sua contrapartida será uma conta redutora
do ativo imobilizado intitulada depreciação acumulada.
D – Provisão de 13º salário e provisão de férias: Apropriação mensal de 1/12 da soma do
rendimento bruto dos empregados (13º salário), acrescido de 1/3 (férias). O valor da despesa
será contabilizado em conta de resultado do exercício ou fará parte da composição dos
estoques e sua contrapartida será uma conta de passivo, onde constam as obrigações a pagar
da entidade. É relevante a diferença entre o resultado econômico (lucro ou prejuízo) e o
impacto futuro no caixa da empresa.

