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04/2008 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 15
ANALISTA I (Contabilidade)
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Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

01. Empresa Pública (contratante) que atua na área da saúde, estabelecida na cidade de Porto Alegre/RS, contratou a
empresa Empreiteira ABC Ltda. (contratada) com sede na cidade de Canoas/RS, para realizar a pintura do prédio-sede
da contratante. Sabe-se que:
– a contratada não era optante pelo Simples Nacional, possuía empregados e seu faturamento médio mensal era
de R$ 100.000,00;
– o serviço seria executado exclusivamente pelos sócios da contratada;
– a alíquota de ISSQN do município de Canoas era de 3%;
– a alíquota de ISSQN do município de Porto Alegre era de 4%;
– a alíquota do INSS era de 11%;
– o valor total do contrato foi de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 correspondentes ao material empregado na obra;
– o prazo de execução para o serviço compreendia o período de 01/09/01 a 30/09/01;
– a contratada realizou o serviço no prazo previsto e apresentou a Nota Fiscal à contratante para cobrança no
valor total do contrato, individualizando, no corpo da nota fiscal, o valor da mão-de-obra e do material.
Segundo a IN/SRF n°. 480 de 2004 e alterações, a Lei Complementar n°. 116/2003 e alterações, o Decreto Municipal
de Porto Alegre n°. 15.416/2006 e a IN/SRP n°. 03/2005 e alterações, as retenções de Tributos Federais,
ISSQN e INSS referentes a esse contrato foram, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 1.170,00; R$ 300,00; sem retenção.
R$ 1.170,00; R$ 400,00; R$ 1.100,00.
R$ 1.890,00; R$ 300,00; sem retenção.
R$ 1.890,00; R$ 800,00; R$ 2.200,00.
sem retenção; R$ 400,00; R$ 1.100,00.

02. Considere os dados abaixo, referentes à empresa Extrato LTDA.
– Índice Liquidez Corrente igual a 2.
– Capital de Giro Próprio igual a saldo credor de R$ 400,00.
– Passivo Circulante igual a R$ 500,00.
– Passivo Exigível a Longo Prazo igual a R$ 200,00.
– Passivo Total igual a R$ 2.600,00.
Sabendo-se que não há resultado de exercícios futuros e que o capital de terceiro não financia os bens e direitos
do ativo permanente, o valor do ativo realizável a longo prazo desta empresa é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

100,00.
200,00.
300,00.
800,00.
850,00.
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Instrução: As questões 03 a 05 referem-se ao balancete
da empresa “ABX Comércio de Produtos Laboratoriais Ltda.”, encerrado em 31/12/2001, e
aos dados subseqüentes.
DISCRIMINAÇÃO

Capital
Empréstimos a Acionistas
Caixa
Estoque de mercadorias
Imóveis para renda
Obras em andamento
Clientes (vencimento no exercício seguinte)
Amortização acumulada de despesas de
constituição
Ações em tesouraria
Ágio na emissão de ações
Prejuízos acumulados
Participações em outras empresas
Prêmios de seguros (despesas do exercício
seguinte)
Depreciação acumulada de imóveis para
renda
Depreciações acumuladas
Duplicatas descontadas
Provisão para liquidação duvidosa
Despesas de instalação (despesas de
constituição)
Terrenos
Imóveis para uso
Adiantamento a fornecedores
INSS a recuperar
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Numerário em trânsito
Reserva legal
Marcas e patentes
Reserva para contingências
Reserva estatutária
Bancos com disposição

03. O valor (em R$) do Passivo Exigível a Longo Prazo, do
Ativo Circulante e do total de Investimentos é de,
respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

VALOR (EM R$)

54.500
580
10
2.500
17.220
1.535
7.500

1.114,
1.114,
1.114,
1.118,
1.118,

12.335
12.340
12.340
12.340
12.420

e
e
e
e
e

5.154.
16.944.
16.930.
16.944.
16.930.

5.000
1.100
2.160
9.150
5.154

04. O valor (em R$) da Reserva de Lucros e do Imobilizado
é de, respectivamente,

5
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5.444
11.250
1.070
130

8.190 e 33.090.
8.190 e 44.880.
9.290 e 33.090.
9.290 e 44.866.
11.450 e 33.104.

10.000
12.100
24.205
1.231
14
1.240
5.260
1.040
5.340
14
2.280
1.670
1.240

05. Sabendo-se que parte do permanente está sendo
financiada pelo total do Exigível a Longo Prazo, a
Liquidez seca, o grau de imobilização do ativo e o
grau de imobilização do capital próprio, são, respectivamente,

– Passivo circulante, tomado para capital de giro =
1/5 do patrimônio líquido.
– O exigível a longo prazo = 1/10 do passivo circulante.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,88
0,88
0,89
1,05
1,11

–
–
–
–
–

0,80
0,81
0,80
0,72
0,81

–
–
–
–
–

0,97.
0,98.
0,97.
0,99.
0,90.
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06. Os objetivos e as medidas constantes do Balanced Scorecard focalizam o desempenho organizacional de uma entidade
sob quatro perspectivas.
Cada empresa usa um conjunto específico de processos a fim de criar valor para os clientes e produzir resultados financeiros. Entretanto, constatou-se que uma cadeia de valor genérica serve de modelo possível de ser adaptado
pelas empresas ao construírem uma das perspectivas. Sabendo-se que esse modelo inclui três processos principais
– inovação, operações e serviços pós-venda –, considere a cadeia representada abaixo.
Processo de
Inovação
Identificação
das Necessidades dos
Clientes

Identificar
o
Mercado

Processo de
Serviço
pós-venda

Processo de
Operação

Idealizar
Oferta de
Produtos/
Serviços

Gerar
Produtos/
Serviços

Entregar
Produtos/
Prestar
Serviços

Serviços
aos
Clientes

Satisfação
das Necessidades dos
Clientes

O modelo da cadeia de valores genérica acima representado refere-se à
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

perspectiva
perspectiva
perspectiva
perspectiva
perspectiva

do Aprendizado e Crescimento.
Financeira.
dos Clientes.
dos Processos Internos.
da Qualidade.

07. O Balanced Scorecard é, para os executivos, uma ferramenta completa que traduz a visão e a estratégia da
empresa através de um conjunto coerente de medidas
de desempenho.

08. Qual a taxa anual de juros equivalente à taxa de juros
nominal de 10% ao ano com capitalização semestral?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considerando essa informação, assinale a afirmação
INCORRETA.

10,10%.
10,15%.
10,18%.
10,20%.
10,25%.

(A) As medidas financeiras de desempenho indicam
se a estratégia de uma empresa, sua implementação e sua execução estão contribuindo para a
melhoria dos resultados financeiros.
(B) A perspectiva do cliente permite que os gerentes
das unidades de negócios articulem as estratégias
de clientes e mercados que proporcionarão maiores
lucros financeiros futuros.
(C) A quarta perspectiva, que corresponde aos processos internos, identifica a infra-estrutura que a
empresa deve construir para gerar crescimento e
melhoria a longo prazo.
(D) A perspectiva dos processos internos prevê que
os executivos identifiquem os processos internos
críticos nos quais a empresa deve alcançar a excelência.

09. Maria José realizou uma aplicação de doze parcelas
mensais, no valor de R$ 1.000,00 cada uma, sempre
no primeiro dia de cada mês, a juros simples de 1%
a.m. Qual o montante a ser resgatado no primeiro dia
do décimo terceiro mês?

(E) O aprendizado e o crescimento organizacionais
provêm de três fontes principais: pessoas, sistemas
e procedimentos organizacionais.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

12.120,00.
12.770,00.
12.780,00.
13.078,00.
13.780,00.
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10. Roberto solicitou um empréstimo junto ao Banco Flores
S/A no valor de R$ 10.000,00 a ser pago em prestações mensais fixas de R$ 500,00. O vencimento da
primeira prestação foi no trigésimo dia após a realização
da operação, à taxa de 1% a.m. calculado sobre o
saldo devedor. Qual o saldo devedor de Roberto
após o pagamento da terceira parcela?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

13. A empresa Maíra - Indústria de Medicamentos Ltda.
opera em três turnos de oito horas cada, sendo que
as máquinas pertencentes ao setor industrial somente
são desligadas para realização de manutenção e
reparos. A vida útil dessas máquinas, em condições
normais de um turno de oito horas, é de dez anos.
No encerramento do exercício, em 31/12/07, o contador
da empresa realizou os seguintes registros contábeis:

8.772,81.
8.787,96.
8.800,00.
8.875,84.
8.959,60.

1- contabilizou a depreciação de máquinas a razão de
10% ao ano.
2- deixou de contabilizar a folha de pagamento de
seus funcionários, já que o pagamento se realizaria
no quinto dia útil do mês subseqüente.
Com relação aos princípios fundamentais de contabilidade
(Resolução CFC n° 750/93), o contador da empresa não
observou, respectivamente, os princípios
(A) da Prudência e da Competência.
(B) da Entidade e da Continuidade.
(C) do Registro pelo Valor Original e da Competência.
(D) da Competência e da Oportunidade.
(E) da Prudência e da Continuidade.

11. As contas que compõem o plano de contas do SIAFI –
Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal – possuem a seguinte estrutura:

14. Os Órgãos Públicos qualificados como Agências Executivas, conforme parágrafo único do art. 24 da lei
8.666/93, estão dispensados de licitar, sem cometerem
ilegalidades, até o limite de

(A) grupo; subgrupo; classe; elemento; subelemento;
item e subitem.
(B) classe; grupo; subgrupo; elemento; subelemento;
item e subitem.
(C) classe; subclasse; grupo; subgrupo; elemento;
item e subitem.
(D) grupo; subgrupo; classe; item; subitem; elemento
e subelemento.
(E) classe; subclasse; grupo; item; subitem; elemento
e subelemento.

12. Para consultar o plano de contas da Administração
Federal e conhecer a função das contas contábeis,
bem como os eventos pertencentes ao mesmo, é
necessário utilizar, respectivamente, as transações
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - R$ 15.000,00 para obras e compras.
II - R$ 30.000,00 para obras e serviços de engenharia.
III- R$ 8.000,00 para compras e serviços de engenharia.
IV - R$ 16.000,00 para outros serviços e compras.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
I e III.
II e IV.
I, II e III.
II, III e IV.

>CONCONTA e >CONEVENTO.
>PLANOCONTA e >CONCONTA.
>CONCPR e >CONCONTA.
>CONPLANO e >CONEVENTO.
>CONCONTA e >PLANOEVENTO.
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15. A despesa pública, conforme Art. 17 da Lei complementar 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), será considerada obrigatória e de caráter continuado quando fixar
para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a dois anos. Que tipo de despesa pode
enquadrar-se nessa situação?

18. No que se refere ao Art. 15 da lei 4.320/64, considere
os itens abaixo.

(A) Despesa Capital derivada de lei, de medida provisória ou de ato administrativo normativo.

II - Bandeira nacional colocada em um quadro exposto
no Salão de Conferências de determinado órgão
público, com durabilidade de mais de dois anos e
valor de aquisição de R$ 300,00.

I - Bandeira nacional permanentemente hasteada, no
mastro, em frente a prédio público, com durabilidade de um ano e seis meses e valor de aquisição
superior a R$ 400,00.

(B) Despesa Corrente derivada de lei, de medida provisória ou de ato administrativo normativo.
(D) Despesa com Inversão Financeira.

III- Grampeador com durabilidade superior a três
anos e valor de aquisição de R$ 10,00.

(E) Despesa com investimento em ações na Bolsa de
Valores de Caráter Permanente.

Quais constituem materiais permanentes, segundo
esse artigo?

(C) Despesa de Capital ou Despesa Corrente.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16. No que se refere à fiscalização da Gestão Fiscal,
segundo o artigo 59 da Lei Complementar nº 101
(Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04 de maio de
2000, considere as ações abaixo.
I - Fiscalizar o alcance das metas estabelecidas na lei
de diretrizes orçamentárias.
II - Fiscalizar limites e condições para realização de
operações de crédito e inscrição em restos a pagar.
III- Fiscalizar a destinação de recursos obtidos com a
alienação de ativos, tendo em vista as restrições
constitucionais e as desta Lei Complementar.

19. Considerando-se a natureza do bem fornecido ou do
serviço prestado, há situações previstas pela IN/SRF
n°. 480 de 2004 e alterações, em que ocorre apenas
a retenção de imposto de renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Esse é o
caso quanto a
(A) energia elétrica.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(B) medicamentos adquiridos de atacadistas ou varejistas.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(C) locação de bens móveis.
(D) serviços hospitalares.
(E) aquisição de refrigerantes diretamente de estabelecimento industrial.

17. Um fornecedor do órgão público “X” entra com ação
na Justiça contra este, requerendo R$ 100.000,00 a
título de prejuízo contratual por demora nos pagamentos. O departamento jurídico de “X” informa o fato
ao seu contador, o qual sabe que, embora a ação
ainda não tenha transitado em julgado, a decisão da
justiça poderá afetar, imediata ou indiretamente,
o patrimônio de “X”. Segundo o Art. 105 da Lei
4.320/64, o contador deverá registrar o fato
(A) no Ativo Financeiro e no Passivo compensado.
(B) no Ativo Permanente e no Passivo compensado.
(C) no Passivo Financeiro e no Passivo compensado.
(D) no Passivo Permanente e no Passivo compensado.
(E) nas contas de compensação.
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Instrução: As questões 20 e 21 referem-se ao balancete abaixo e aos dados subseqüentes.
Balancete da Distribuidora de Alimentos S/A, em 31/12/2001:
ATIVO
CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
DIFERIDO
TOTAL

PASSIVO
135.100
17.500
108.000
50.000
40.000
18.000
260.600

CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

22.000
15.600
223.000

TOTAL

260.600

Receita líquida do período = R$ 12.000,00
Lucro Operacional do período = R$ 6.000,00.
20. O índice de solvência geral da Distribuidora de
Alimentos S/A e sua margem de lucro são, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,41
0,50
6,14
6,93
6,93

e
e
e
e
e

22. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira,
relacionando o conceito de acordo com o disposto na
Lei 4.320/64.

0,50.
2,00.
5,60.
0,14.
0,50.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Balanço Orçamentário
Balanço Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais
Balanço Financeiro
Passivo Permanente

( ) Demonstra as receitas e despesas previstas em
confronto com as realizadas.
( ) Evidencia as alterações verificadas no patrimônio,
resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do
exercício.
( ) Demonstra o ativo financeiro, o ativo permanente,
o passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo
patrimonial e as contas de compensação.

21. O índice de liquidez corrente e o índice de liquidez geral
apresentados pela Distribuidora de Alimentos S/A são,
respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,16
0,16
1,60
6,14
6,14

e
e
e
e
e

0,25.
4,06.
0,25.
2,50.
4,06.

( ) Demonstra a receita e a despesa orçamentárias,
bem como os recebimentos e os pagamentos de
natureza extra-orçamentária, conjugados com os
saldos em espécie provenientes do exercício anterior
e os que se transferem para o exercício seguinte.
( ) Demonstra as dívidas fundadas e outras que
dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.
A seqüência numérica correta de preenchimento dos
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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3
1
3
1
4

–
–
–
–
–

2
3
2
3
5

–
–
–
–
–

5
5
4
2
3

–
–
–
–
–

4
2
1
4
2

–
–
–
–
–

1.
4.
5.
5.
1.
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23. De acordo com o disposto no artigo 179, da Lei n°
6.404/76, um gasto efetivo que pertence ao exercício
seguinte, o qual se antecipou no tempo, sendo um
elemento reditual ou de resultado, possui como
natureza o ajuste em face de períodos de ocorrências.
Esse ajuste deve ser classificado na conta Despesas
Pagas Antecipadamente, a qual pertence ao grupo e
subgrupo denominados, respectivamente,

25. À luz da legislação, a parcela do Lucro a Apropriar, ou
Receita Diferida Líquida, é uma conta de resultado
antecipada, devendo ser classificada em conta de
(A) Passivo Circulante, pelo valor total, independente
do seu custo.
(B) Passivo Circulante como Adiantamento de Clientes.
(C) Passivo, como Resultado de Exercícios Futuros, pelo
valor total, independente do seu custo.

(A) Ativo Diferido e Despesas Pagas Antecipadamente.

(D) Passivo, como Resultado de Exercícios Futuros,
desde que deduzida do custo respectivo.

(B) Ativo Circulante e Despesas Diferidas.
(C) Passivo Circulante e Despesas do Exercício Seguinte.

(E) Resultado de Exercícios Futuros no Patrimônio
Líquido.

(D) Ativo Diferido e Conta de Resultado.
(E) Ativo Circulante e Despesas do Exercício Seguinte.

24. O custo dos ativos deve ser alocado aos exercícios
beneficiados pelo seu uso no decorrer de sua vida útil,
e a contabilização deve corresponder ao desgaste efetivo pelo uso ou à perda de sua utilidade, mesmo que
por ação da natureza ou na obsolescência.
De acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76, a diminuição de valor dos elementos do ativo permanente
imobilizado será registrada periodicamente em contas
específicas. Considerando essas informações, assinale
com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.
( ) A depreciação somente será dedutível como custo
operacional a partir do mês em que o bem for
posto em funcionamento.
( ) A depreciação e a exaustão são calculadas com
base no método denominado duodécimo.

26. Em uma planilha Excel, há vários dados de funcionários de uma empresa. Em uma das colunas, tem-se
o sexo codificado por "M" e "F". A ferramenta do Excel
que permite gerar uma tabela-resumo quantificando
cada um dos valores, chama-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27. Definiram-se, para uso interno de uma empresa,
faixas de classe de renda, conforme a tabela a
seguir, baseada no número de salários-mínimos (SM).

( ) Utiliza-se o mesmo critério para depreciar prédios,
terrenos e instalações diversas.
( ) A exaustão consiste na recuperação contábil do
capital aplicado na aquisição do bem ou direito.
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Solver.
Consolidar.
Tabela dinâmica.
Cenários.
Auditoria de fórmulas.

Faixa de SM
até 2 SM
acima de
acima de
acima de
acima de

2 SM até 5 SM
5 SM até 10 SM
10 SM até 20 SM
20 SM

Classe
E
D
C
B
A

Considerando-se que a célula A1 de uma planilha contenha o número de salários mínimos referentes a um
determinado funcionário, a função Excel que determina a classe a partir do número de salários mínimos
constante na célula A1 é

V – F – F – F.
V – V – F – F.
F – V – F – V.
V – V – V – V.
F – F – V – F.

(A) =SE(A1<2;"E";SE(A1<5;"D";SE(A1<10;"C";SE(A1
<20;"B";"A"))))
(B) =SE(A1<2;SE(A1<5;SE(A1<10;SE(A1<20;"E";"D";
"C";"B";"A"))))
(C) =SE(A1<2;SE(A1<5;SE(A1<10;SE(A1<20;"E");"D");
"C");"B");A")
(D) =SE(A1>20;"A";SE(A1>10;"B";SE(A1>5;"C";SE(A1
>2;"D";"E"))))
(E) =SE(A1>20;SE(A1>10;SE(A1>5;SE(A1>2;"A");"B");
"C");"D");"E")
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28. Considere a planilha Excel abaixo, contendo uma lista
de contas correntes de uma empresa.

Em uma célula, digitou-se a função PROCV(1;a2:d8;2)
e em outra, PROCV(1;a2:d8;3). Os resultados obtidos
foram, respectivamente,
(A) 823 e 12345.
(B) Banco do Brasil e 823.
(C) 104 e 237.
(D) Banrisul e Caixa Econômica Federal.
(E) 001:Banco do Brasil e 001:Banco do
Brasil:823.

29. Considere a seguinte matriz quadrada representada
no Excel.

A função que determina a soma dos quadrados dos
seus elementos é
(A) MARRED(A1:B2)
(B) MATRIZ.INVERSO(A1:B2)^2
(C) MATRIZ.DETERM(A1:B2)^2
(D) MATRIZ.MULT(A1:B2)^2
(E) SOMAQUAD(A1:B2)

30. A célula A1 de uma planilha Excel contém a quantidade
de minutos de um procedimento hospitalar (valor entre
0 e 1.439). As funções que permitem que se calcule
o número correspondente de horas e minutos são,
respectivamente,
(A) =INT(A1/60) e =MOD(A1;60)
(B) =INT(A1;60) e =MOD(A1/60)
(C) =MOD(A1/60) e =INT(A1;60)
(D) =MOD(A1;60) e =INT(A1/60)
(E) =MOD(A1/60) e =MOD(A1;60)
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REDAÇÃO
A Câmara dos Deputados aprovou, em agosto passado, o projeto que amplia a licença-maternidade de quatro
para seis meses. Após a divulgação da notícia, o Jornal Zero Hora, em 30 de agosto, publicou manifestações de leitores à pergunta: qual a sua opinião sobre a licença-maternidade de seis meses aprovada na Câmara dos Deputados? Abaixo, são reproduzidas algumas das manifestações publicadas.
“Vai afastar a mulher ainda mais do mercado de trabalho. Coisa de político brasileiro sem responsabilidade, legislando em causa própria (voto feminino), em detrimento do bem-estar geral e desenvolvimento do país.” (Reneu)
“É muito lindo, maravilhoso a mãe ficar mais tempo com o filho, mas, para as empresas pequenas, fica muito
complicado pagar auxílio-maternidade e admitir outro empregado.” (Carlos)
“Ótima atitude de caráter sócio-familiar, mas, num país capitalista, vai aumentar a vigilância nas contratações
femininas. Aumentarão os acordos por baixo dos panos.” (Wanderlan)
“Vai beneficiar as que são funcionárias públicas. As demais passarão a ser discriminadas, com dificuldade cada
vez maior em conquistar um emprego.” (Leonel)

Escreva um texto dissertativo versando sobre o tema o aumento do período de licença-maternidade e
seus efeitos no mundo do trabalho. Para construir o seu texto, considere, além das opiniões acima, os trechos
que seguem, retirados de textos de jornal.

“Em primeiro lugar, a proposta elimina certo descompasso entre a licença prevista na Constituição (artigo 7º,
inciso XVIII), de quatro meses, e o consenso científico de que o aleitamento materno deve durar seis meses. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que essa seja a fonte exclusiva de alimento do recém-nascido nos
primeiros 180 dias de vida.
As companhias poderão, ou não, aderir ao Programa Empresa Cidadã; caso o façam, credenciam-se a deduzir, no
cálculo do Imposto de Renda, o valor da remuneração integral da trabalhadora nos 60 dias de prorrogação. Mesmo
na empresa credenciada, a mãe terá de requerer o benefício até um mês após o parto. Se avaliar que isso pode prejudicar sua carreira, não estará obrigada a adotar o prolongamento.
Por fim, não parece plausível o argumento de que a extensão do afastamento venha agravar a discriminação
contra mulheres nos processos de seleção, pois o ônus de encontrar e treinar um substituto já existe hoje, com
quatro meses.”
Adaptado de: Licença civilizada. Editorial Folha de S. Paulo, 20 ago. 2007.

“Segundo dados da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), o SUS (Sistema Único de Saúde) gasta por ano,
apenas com internação de crianças com menos de seis meses, em decorrência da pneumonia, cerca de R$ 300 milhões.
Um estudo da Consultoria Legislativa do Senado concluiu que, se todas as empresas concedessem a licençamaternidade de seis meses a todas as suas funcionárias em idade fértil, o valor da renúncia fiscal seria de R$ 600
milhões por ano.”
Marina Diana. Licença-maternidade de 6 meses beneficia empresas, diz senadora. Última Instância, revista jurídica. Sextafeira, 4 jan. 2008. Disponível em <http://ultimainstancia.uol.com.br/noticia/46067.shtml#>

Observe que o texto a ser elaborado caracteriza-se como uma dissertação, isto é, deve apresentar argumentação
consistente em favor de um ponto de vista claramente explicitado. Além do caráter argumentativo, estarão sob
avaliação aspectos responsáveis pela coerência e pela coesão do texto, bem como a observância das regras de
expressão da norma escrita do português brasileiro.
Sua redação deverá ter, no mínimo, 30 e, no máximo, 60 linhas. Utilize lápis apenas no rascunho; a versão final do
texto deverá ser escrita a caneta, na folha própria para a redação, com letra legível e de tamanho regular.
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