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PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve articular as ideias apresentadas na foto e nos textos 1, 2 e 3. Desse 

modo, deve relacionar a defesa dos Direitos Humanos no Brasil à disputa de narrativas que se 

constituíram publicamente, nas redes e nas ruas, a respeito do assassinato de Marielle Franco, 

envolvendo a produção de uma série de notícias falsas a respeito da vereadora. 

De um lado, defendeu-se a ideia da execução da vereadora, em função de sua atuação 

política como tentativa de silenciamento, desencorajamento e desmobilização dos defensores 

dos Direitos Humanos. De outro lado, reações de fundo depreciativo tentaram desacreditá-la 

com ataques à sua imagem e à sua reputação e, até mesmo, culpabilizá-la e relativizar o seu 

assassinato, acentuando que, no Brasil, a própria noção de defesa dos Direitos Humanos está 

em disputa e tem sido vista, por uma parcela da sociedade, de forma pejorativa. Tais aspectos 

revelam que a atuação política de Marielle Franco impactou consistentemente a compreensão 

das duas visões sobre seu assassinato, o que foi estimulado pela produção das notícias falsas a 

respeito de sua pessoa. 

A política, em uma sociedade democrática, se produz e se constitui no debate de 

opiniões e de ideias e na disputa legítima de interesses. A produção de notícias falsas ou 

manipuladas, sem compromisso com a realidade, influencia o debate público de forma 

negativa, independentemente de seu teor. Por essa razão, pode ser compreendida como um 



risco à democracia, pois o fenômeno emerge do interesse de alguns grupos em manipular a 

opinião dos cidadãos, enviesando o debate público sobre determinado tema. Tal manipulação 

é incompatível com sociedades democráticas. 

 

  



 

PADRÃO DE RESPOSTA 

Em seu texto, o estudante deve apresentar argumentos que sustentem a importância 

dos museus para a sociedade contemporânea, considerando três dos seguintes eixos 

argumentativos: 

1. Preservação de memória e políticas da identidade. A identidade de um povo depende da 

memória. Resguardar a memória de grupos sociais, como, por exemplo, a proteção das 

memórias dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas, é condição indispensável para 

que possam ser reconhecidos em suas particularidades; os museus podem servir como 

referência para a sociedade em que estão inseridos. Espaços museológicos contribuem 

para o acesso e a democratização da memória. A cultura material pode ajudar a 

reconstituir trajetórias de grupos sociais. 

2. Educação e Cultura. Os museus oferecem acesso a informações, conhecimentos e bens 

culturais a públicos de diferentes esferas da vida social. São espaços que podem propiciar 

a ampliação do campo de percepção para a construção de outros entendimentos sobre o 

mundo. Por meio de exposições para a sociedade, podem oferecer ao público 

possibilidades diversas de se conhecer a história de grupos, de territórios, da natureza, de 



arte, a depender do tipo de acervo que coleciona. Desse modo, pode fomentar, por meio 

de atividades pedagógicas, educacionais ou mesmo de lazer, práticas reflexivas sobre o 

patrimônio cultural.  

3. Produção de pesquisas e de conhecimentos  

3.1. As informações sobre os diversos grupos sociais possibilitam produzir conhecimento 

sobre diferentes modos humanos de existir, recriar a própria história da humanidade 

e pensar diversos futuros possíveis.  

3.2. O acervo de museus preserva e disponibiliza material biológico, registros geológicos e 

informações catalogadas para realização de pesquisas. Nesse sentido, podem ser 

considerados espaços de preservação de patrimônio natural.  

3.3. O conhecimento exposto em museus é reflexo da pesquisa feita na instituição, que 

também é comunicada a outro público pelos artigos em periódicos científicos. 

4. Turismo e impacto cultural e econômico.  

A relação entre museu e atividades ligadas ao turismo, considerando o impacto cultural e 

econômico da região. Os visitantes integram a ida ao museu como parte de uma atividade 

turística, mas também cultural, na medida em que tomam conhecimento sobre a cultura e 

a história de determinados grupos, sociedades e países. 

  



 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

 

a) O estudante deve apresentar o cálculo da margem de contribuição unitária de cada 
produto, conforme demonstrado a seguir: 

 Preço de Venda 
Custo Variável 

Unitário 
Despesa Variável 

Unitária 
Margem de Contribuição Unitária 

(MC Unit.) 

Produto X 150 25 45 MC Unit. = 150 - 25 - 45 = 80 

Produto Z 120 18 42 MC Unit. = 120 - 18 - 42 = 60 

b) O estudante deve apresentar os seguintes cálculos: 

  Produto X Produto Z Total 

Volume de Venda 30 40  

Receita (volume de venda * preço de venda) 4500 4800 9300 

CV (volume de venda * custo variável) 750 720 1470 

DV (volume de venda * despesa variável) 1350 1680 3030 

MC (receita - custo variável - despesa variável) 2400 2400 4800 

CF   1200 

Lucro (margem de contribuição - custo fixo)   3600 

  

c) O estudante deve apresentar os seguintes cálculos: 



Ponto de equilíbrio contábil  = custo fixo / margem de contribuição unitária do produto X 

Ponto de equilíbrio contábil = 1200 / 80 

Ponto de equilíbrio contábil = 15 unidades 

 

  



 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

 

O estudante deve apresentar as considerações a seguir: 

 

a) I) Indicação do valor do saldo do ativo imobilizado: R$ 40.000,00;  

II) Fundamentação: o estudante deve indicar pelo menos um dos seguintes itens: 

- Conf. CPC 01, o valor recuperável do bem deve prevalecer após a avaliação; 

- Conf. CPC 01, deve-se assegurar que os ativos estejam registrados contabilmente por 

valor que não exceda seus valores de recuperação;  

- Conf. CPC 01, um ativo está registrado contabilmente por valor que excede seu valor 

de recuperação se o seu valor contábil exceder o montante a ser recuperado pelo uso ou pela 

venda do ativo. 

- A redução ao valor recuperável de ativos representa um procedimento que atribui 

relevância e representação fidedigna à informação contábil; 

- A redução ao valor recuperável de ativos representa uma melhor expectativa ou 

estimativa do valor do ativo; 

- A redução ao valor recuperável de ativos representa a escolha entre custo ou 

mercado, dos dois o menor quando do reconhecimento e mensuração de itens do ativo 

(princípio da prudência). 



 

b) Sendo o valor patrimonial calculado com base no custo menos a depreciação, o 

saldo contábil é de R$ 42.000,00; assim, com base no CPC 01, a perda do valor recuperável do 

ativo imobilizado deverá ser de R$ 2.000,00. Essa redução representa uma perda por 

desvalorização do ativo, a qual deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do 

resultado do período. 

Lançamento contábil em diário 

D – Perdas com Recuperação de Ativo ou Perda com Impairment de ativos ou Perdas 

(Conta de Resultado - Despesa) – 2.000,00 

C – Perda com Redução ao Valor Recuperável Acumulada ou Perdas com Ativos (Conta 

Patrimonial – Redutora do Ativo) – 2.000,00. 

OU 

Apresentação do lançamento em razonete. 

 

  



 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

 

a) O estudante deve citar os quatro tipos de opinião que podem ser emitidas por um 

auditor independente: 

• Opinião sem ressalva ou opinião não modificada; 

• Opinião com ressalva ou opinião modificada; 

• Opinião adversa; 

• Abstenção de opinião. 

b) O estudante deve explicar que se o auditor concluir que existe dúvida significativa 

sobre a capacidade de um cliente permanecer em funcionamento, ele deve 

chamar atenção no seu relatório para as respectivas divulgações nas 

demonstrações contábeis. 

c) O estudantes deve explicar que o ceticismo profissional é importante e pode ser 

interpretado como sendo a independência por parte do auditor. Desenvolver um 

trabalho de auditoria com ceticismo significa que o auditor deve reconhecer que 

podem existir circunstâncias que façam que as demonstrações financeiras 

contenham informações materiais incorretas. Dessa forma, ao enfocar a auditoria 

com ceticismo profissional, o auditor procura examinar as transações para garantir 

que elas correspondam à sua substância econômica e, assim, poder emitir sua 

opinião de forma confiável. 

 


