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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão

avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Caso queira assinar seu texto, utilize apenas o nome

Analista Judiciário. Ao texto que contenha outra forma de identificação será atribuída nota zero, correspondente à identificação

do candidato em local indevido.

• Nesta prova, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito

apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto

estruturado).

Em novembro de 2015, a Cia. Alfa abriu um processo contra a concorrente Cia. Beta, alegando

ter sido prejudicada por ela, que teria usado de concorrência desleal para derrubar os preços dos

produtos. A Cia. Alfa requereu judicialmente uma indenização de R$ 2 milhões. Antes do fechamento do

balanço patrimonial de 2015, a Cia. Beta reuniu sua diretoria para discutir essa questão e avaliar como

esse processo afetaria suas contas. O contador da empresa lembrou que a primeira audiência estava

marcada para o próximo ano e que o reconhecimento contábil desse valor impactaria os resultados de

2015. O contador, então, solicitou um parecer jurídico que avaliasse a possibilidade de a Cia. Beta perder

a causa e pagar a indenização. O setor jurídico declarou que a saída de recursos para o pagamento da

indenização exigida era menos que provável, embora não fosse remota. O diretor solicitou, então, que

o contador explicasse qual deveria ser o procedimento contábil a ser adotado para resolver essa questão.

Na condição de contador da Cia. Beta responsável pelo estudo do caso hipotético acima descrito, redija um texto dissertativo composto

das seguintes partes:

< introdução que apresente os conceitos de provisão [valor: 7,00 pontos] e de passivo contingente; [valor:7,00 pontos]

< estudo de mérito, com esclarecimentos a respeito:

< enquadramento do caso: indenização solicitada pela Cia. Alfa; [valor: 10,00 pontos]

< da necessidade de reconhecimento, ou não; [valor: 7,00 pontos]

< da necessidade de evidenciação, ou não. [valor:7,00 pontos]
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