
Formação Geral 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve elaborar um texto dissertativo que contemple alguns dos seguintes 

argumentos e exemplos possíveis: 

 

Item a: 

Caminhos para condução das respostas a respeito do Direito das meninas/jovens/mulheres: 

 Todo cidadão tem o direito à educação com base no texto da Constituição Brasileira; 

 Direito à educação apoiado no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 Direito à educação apoiado na Declaração dos Direitos Humanos; 

 Universalização de direitos; 

 Educação como ponte para o aprimoramento de ideias; 

 Reflexões críticas a respeito de situações em que se observa obstáculo ao livre acesso à 

educação; 

 Vinculação entre educação e paz social. 

Item b: 

Caminhos para condução das respostas a respeito das relações de poder entre homens e 

mulheres: 

 Violência física e psicológica contra a mulher, incluindo a Lei Maria da Penha, no caso 

específico do Brasil; 



 Tolerância/intolerância a vestimentas, trajes, comportamentos socialmente 

estereotipados; 

 Aspectos socioculturais que impõem à mulher uma condição de submissão na sociedade, 

tais como: mutilação, impossibilidade de manifestar seus desejos e posicionamentos em 

algumas culturas, entre outros; 

 Igualdade/desigualdade de gênero, por exemplo, no mercado de trabalho, em relação à 

desigualdade salarial; 

 Ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade: referência a esses ideais como possibilidade 

de equilibrar as relações de poder entre homens e mulheres. 

 



 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve elaborar um texto dissertativo que aborde os seguintes aspectos: 

1) reconhecer o caráter dinâmico da cultura, trazendo elementos dos textos 1 e 2 

(padrão de resposta), e com base nesses textos posicionar-se a respeito do 

reconhecimento do funk como legítima manifestação artística e cultural da sociedade 

brasileira (enunciado da questão); 

2) situar o funk dentro das reflexões do segundo texto (Laraia, 2008), abordando 
aspectos como mudança, preconceito, diferença, relações interculturais; 

3) clareza na exposição das ideias.  

Obs.: As notas serão atribuídas de acordo com o preenchimento dos critérios citados acima e 
considerando três correntes interpretativas que podem estar presentes nas respostas: a favor, 
contra e intermediária em relação ao reconhecimento do funk como legítima manifestação 
artística e cultural da sociedade brasileira. 



 

Ciências Contábeis 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que: 

Primeiro item: 

Auditoria Interna Auditoria externa 

Foco no controle interno da empresa Foco nas demonstrações contábeis 

Menor grau de independência Maior grau de independência 

O auditor possui vínculo empregatício com a 
empresa auditada 

O auditor não pode possuir vínculo 
empregatício com a empresa auditada 

É permanente/constante/contínua e 
integrada 

É eventual/periódica/esporádica e pontual 

Não exige rodízio dos auditores Exige rodízio dos auditores 

Fornece relatórios preventivos e corretivos Fornece relatórios sobre as demonstrações 
contábeis 

Relatórios não são divulgados externamente Pareceres/relatórios são divulgados 
externamente 

Não exige registro profissional como 
contador 

É exercida por contador registrado com CRC 

Em geral tem menor custo para a empresa Em geral implica maior custo para a empresa 

Executada, em geral, em decorrência de 
decisões de gestão da empresa 

Executada, em geral, por exigência 
legal/regulatória 

Escopo de trabalho definido pela empresa Escopo de trabalho definido em normas de 



auditoria 

Tem como usuários os gestores da empresa Tem como usuários interessados internos e 
externos 

Exerce uma auditoria contábil e operacional Exerce somente auditoria contábil 

O trabalho é dividido conforme as áreas 
operacionais e de avaliação de desempenho 

O trabalho é dividido a partir das contas do 
balanço patrimonial e da demonstração do 
resultado 

Maior volume de testes (tem maior tempo na 
empresa para executar os serviços de 
auditoria) 

 

Menor volume de testes, já que o auditor 
externo está interessado em erros que 
individualmente ou cumulativamente possam 
alterar de maneira substancial as 
informações das demonstrações contábeis 

Verifica se as normas internas estão sendo 
seguidas e se há necessidade de aprimorá-las. 

 
 

Emite parecer sobre as demonstrações 
contábeis, no sentido de verificar se estas 
refletem adequadamente a posição 
patrimonial e financeira, o resultado das 
operações e origens e aplicações de recursos 
da empresa examinada, e se foram 
elaboradas de acordo com as normas 
contábeis.  

 
Segundo item:  
 
Serão admitidas como respostas válidas quaisquer dos tipos de relatórios/pareceres emitidos 
pelo auditor externo ou interno. 
 
Exemplos de relatórios emitidos pelo auditor externo: 
 

 Parecer/relatório com ressalva; 

 Parecer/relatório sem ressalva; 

 Parecer/relatório adverso; 

 Parecer/relatório com abstenção de opinião; 

 Relatórios circunstanciados. 
 

Exemplos de relatórios emitidos pelo auditor interno: 

 Relatório de controle interno; 

 Relatório de desempenho operacional; 

 Relatório de desempenho financeiro; 

 Relatório de controle de ativos; 

 Relatório com indicadores financeiros; 

 Relatório de gestão de caixa; 

 Relatório de gestão dos estoques; 

 Relatório de despesas operacionais; 

 Relatório de desempenho de vendas; 

 Relatório de gestão da produção; 

 Relatórios padronizados oficiais para divulgação e relatórios não oficiais; 

 Relatório de planejamento; 

 Relatórios de conclusão dos trabalhos. 

 



Terceiro item:  
 
Serão admitidas como respostas válidas os seguintes exemplos de motivos: 
 

 Obrigação legal. Conforme Lei nº 6.404/1976, as companhias de capital aberto devem 

publicar seus balanços em veículos de comunicação devidamente assinados por 

auditores; 

 Aumento da confiabilidade dos investidores; 

 Existência de empresas com subsidiárias em outros países; 

  Exigência estatutária ou contratual; 

 Gerar informação para usuários externos; 

 Obtenção de um exame imparcial dos relatórios; 

 Reestruturação societária (cisão, fusão e incorporação); 



 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante, em sua resposta, deve abordar os seguintes aspectos: 

Item a 
 
A finalidade da Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) é: 

 Proporcionar informação sobre o desempenho da entidade. 
 Complementar a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE),  
 Apurar os outros resultados abrangentes; 
 Identificar os itens de receitas e despesas que não são reconhecidos na DRE e que 

afetam o Patrimônio Líquido (PL). 
 
Item b 

A DRA da empresa para o exercício de 2014 está apresentada na tabela a seguir: 

Demonstração do Resultado Abrangente – DRA 

Lucro Líquido do Exercício 24.300,00 

Outros Resultados Abrangentes 7.200,00 

     Perdas derivadas de conversão de demonstrações contábeis de operações 
no exterior 

(6.000,00) 

     Ganhos na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda 20.000,00 

     Tributos s/ ganhos na remensuração de ativos financeiros disponíveis para 
venda 

(6.800,00) 

Resultado Abrangente do Período 31.500,00 



Item 1: Tendo por base a DRA acima, o valor dos outros resultados abrangentes é de R$ 
7.200,00. 

Item 2: Tendo por base a DRA acima, o valor do resultado abrangente do período é de R$ 
31.500,00. 



 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante, em sua resposta, deve: 

a) justificar que o contador registrou corretamente a baixa, pois a máquina perdeu sua 
capacidade de gerar futuros benefícios econômicos (ou futuros fluxos de caixa) para a 
entidade. Deve mencionar que ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de 
eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a 
entidade.  

b) informar que a utilidade da informação contábil-financeira teria sido comprometida, pois 
não retrataria com fidedignidade a realidade. Deve mencionar as características qualitativas 
fundamentais (representação fidedigna e relevância) e deixar claro que a ausência delas faz 
com que a tomada de decisão dos usuários seja prejudicada. 


