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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40 e 1 redação. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 4 horas e 30 minutos 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
 
1. A empresa ABC Comércio de Alimentos Ltda resolve 

contrair um empréstimo bancário de longo prazo para 
aquisição de um veículo, que será utilizado para 
entrega de alimentos aos seus clientes. 
Considerando o futuro da empresa, o empréstimo 
será realizado, pois existe a expectativa de geração 
de resultados futuros que serão capazes de honrar 
as parcelas do financiamento. Levando-se a 
aplicação dos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade, esse fato está alinhado com o 
seguinte princípio: 
 
A) Entidade. 
B) Continuidade. 
C) Registro pelo Valor Original. 
D) Prudência. 
E) Oportunidade. 

 
 
2. A empresa Comércio de Alimentos Ltda adquiriu um 

imóvel em 2.000, mais precisamente um terreno, no 
valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), onde 
pretende construir um novo prédio, com o intuito de 
expandir suas operações. A empresa recebe a 
informação, em 2.001, de que nas proximidades 
desse terreno será construído um Shopping Center. 
Portanto, o terreno valoriza-se no mercado em R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), passando a valer R$ 
540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). Com 
base na informação, a empresa resolveu 
efetivamente ajustar o valor do imóvel.  A empresa 
estaria ferindo a aplicação de qual dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade? 

 
A) Continuidade. 
B) Entidade. 
C) Registro pelo Valor Original. 
D) Prudência. 
E) Oportunidade. 

 
 
3. Quanto à função Gerencial de controle, pode-se 

afirmar que a Contabilidade de Custos é importante 
para: 
 
I. Fornecer dados para fixar padrões de 

comparação. 
II. Apenas auxiliar na avaliação dos estoques 

físicos. 
III. Apenas auxiliar na avaliação dos lucros globais. 
IV. Auxiliar na preparação de demonstrações 

contábeis. 
V. Auxiliar na avaliação de estoques e lucros 

globais. 

A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
C) Somente a assertiva IV está correta. 
D) Apenas as assertivas I, IV e V estão corretas. 
E) Somente a assertiva I está correta. 

 
 
4. A conciliação entre a Contabilidade Financeira e a de 

Custos é: 
 

A) Antiquada. 
B) Fundamental. 
C) Irrelevante. 
D) Desnecessária. 
E) Projetada. 

 
 
5. Como exemplo de decisão gerencial que pode ser 

subsidiada pelo Sistema de Custos temos: 
 

A) Distribuição de ações aos sócios. 
B) Constituição da Reserva Legal. 
C) Administração de preços de venda. 
D) Pagamento de multas ambientais. 
E) Manutenção da conta “Caixa e Bancos”. 

 
 
6. Assinale Falso (F)  ou Verdadeiro (V):  
 

I. (__) Nas empresas prestadoras de serviços, 
geralmente, os custos transformam-se em 
despesas imediatamente, ou seja, sem passar 
pelo estoque. 

II. (__) Os custos de manufatura, assim como os de 
serviços, resultam sempre em estoques tangíveis 
de produtos acabados. 

III. (__) Em atividades de serviços, não há estoques; 
a mão-de-obra transforma-se em despesa, uma 
vez que o produto é tangível. 

IV. (__) Sistemas de Custos são subsistemas do 
Sistema de Informação Gerencial (SIG). 

V. (__) O Sistema de Custos em empresas 
prestadoras de serviços geralmente não tem 
estoques, sendo que os elementos de custos são 
os mesmos do sistema de custos de empresas 
industriais. 

 
A sequência CORRETA das respostas é: 

 
A) V, F, F, V, V. 
B) V, F, F, F, V. 
C) V, V, F, F, F. 
D) F, V, V, V, V. 
E) V, V, V, F, F. 
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7. Se uma empresa usar diferentes bases e critérios de 
rateio de custos indiretos, ao longo do tempo, ela 
estará ferindo o Princípio: 
 
A) Do Conservadorismo. 
B) Da Consistência. 
C) Da Materialidade.  
D) Da Relevância. 
E) Da Prudência. 

 
 
8. Os recursos relativos à administração geral, às 

vendas e aos financiamentos são denominados, na 
terminologia contábil: 
 
A) Custos. 
B) Desembolsos. 
C) Investimentos. 
D) Despesas. 
E) Perdas. 

 
 
9. Observe as sentenças a seguir: 

 
I. Juros e variações cambiais decorrentes do 

financiamento da compra de matéria-prima 
devem ser considerados como parte do custo do 
produto elaborado com ela. 

II. Uma empresa deve tratar como despesa o uso 
de seus equipamentos fabris para a construção 
de um cofre para uso próprio.  

III. Quando se acumulam custos de vários períodos 
contábeis, o correto é transformar esses diversos 
custos, incorridos em períodos diferentes, em 
quantidade de moeda de capacidade aquisitiva 
constante. 

IV. Valores irrelevantes dentro dos gastos totais da 
empresa não precisam necessariamente ser 
segregados em custo e despesa. 

 
As assertivas CORRETAS são: 

 
A) I e IV. 
B) I, II e IV. 
C) I, III e IV. 
D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 

 
 
10. São considerados tributos sobre o patrimônio: 
 

A) IPTU, IPVA, ITBI e ITR. 
B) IPTU, IPVA, IOF e ITBI. 
C) IPTU, ITBI, IOF e ITCDM. 
D) IPVA, IT, ITCDM e ITR. 
E) ITCDM, ITR, PIS e IOF. 

 
 
 
 

11. Analise as três afirmativas a seguir: 
 
I. A taxa tem como característica o fato de ter como 

fato gerador a utilização efetiva ou potencial de 
serviço público específico e divisível. 

II. As contribuições para o CRC (Conselho Regional 
de Contabilidade) são consideradas tributo. 

III. O ISS deverá ter suas alíquotas máxima e 
mínima determinadas através de Lei Ordinária 
Federal. 
 

Podemos afirmar que está (ão) CORRETA(s):  
 
A) Apenas a opção I. 
B) Apenas as opções II e III. 
C) Apenas as opções I e II. 
D) Apenas a opção II. 
E) Apenas as opções I e III. 

 
 
12. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, 

em relação ao Princípio da Anterioridade, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) O Princípio da Anterioridade não é aplicado para 

o IPI, o IOF e os impostos sobre comércio 
exterior. 

B) Tributo instituído em determinado ano poderá ser 
exigido no mesmo ano, desde que respeitado o 
prazo de 90 dias. 

C) Imposto criado no início do ano não observa o 
Princípio da Anterioridade, em relação à 
anualidade. 

D) Tributo instituído no ano só poderá ser exigido a 
partir do primeiro dia útil do ano seguinte. 

E) Em relação à anualidade, o princípio da 
anterioridade se aplica aos impostos, taxas e 
contribuições de melhoria, não se aplicando às 
contribuições sociais. 

 
 
13. A Cia. Araxá vende uma mercadoria para a Cia. 

Araguari por R$ 100,00, com ICMS de 15%. A Cia. 
Araguari revende esta mercadoria para a Cia. 
Guaxupé por R$ 120,00, sendo essa operação isenta 
de ICMS. A Cia. Guaxupé revendeu a mercadoria 
para o consumidor final por R$ 160,00, com ICMS de 
10%. A Cia. Guaxupé deverá recolher de ICMS: 

 
A) R$ 1,00 
B) R$ 16,00 
C) R$ 4,00 
D) R$ 6,00 
E) Nada, ficando ainda com crédito. 
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14. A Cia. Petrópolis comprou 10 unidades de um 
produto por R$ 5,00 cada. Sabendo que o ICMS na 
operação será sempre de 20% e que a empresa 
revendeu 50% das mercadorias adquiridas pelo 
dobro do preço que comprou, o lucro bruto será de: 

 
A) R$ 15,00 
B) R$ 25,00 
C) R$ 40,00 
D) R$ 20,00 
E) R$ 50,00 

 
 
15. A Cia. Tóquio é uma empresa comercial, com 

estoque inicial zero em janeiro de 2009. Adquire 100 
unidades de um produto para revenda, pagando R$ 
1.100,00 com IPI de 10% e ICMS de 12% incluídos 
na nota fiscal de compra. Ainda em Janeiro de 2009, 
vende a metade do seu estoque por R$ 600,00, 
sendo a alíquota de ICMS utilizada na venda de 15%. 
O lucro bruto apurado pela Cia. Tóquio em janeiro  
foi: 

 
A) R$ 26,00 
B) R$ 38,00 
C) R$ 44,00 
D) R$ 81,00 
E) R$ 20,00 

 
 
16. Analise as assertivas a seguir: 
 

I. Não se considera estabelecimento industrial o 
que executa operações de que resulte produto 
tributado, quando a alíquota for zero. 

II. Não se equiparam a estabelecimento industrial os 
estabelecimentos importadores de produtos de 
procedência estrangeira, que deem saídas a 
esses produtos se não realizam qualquer 
operação que modifique a natureza, o 
funcionamento, o acabamento, a apresentação 
ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para 
consumo. 

III. Não se considera industrialização o preparo de 
produtos alimentares não acondicionados em 
embalagem de apresentação. 

 
Pode-se AFIRMAR  que: 

 
A) É falsa apenas a segunda assertiva. 
B) As três assertivas são falsas. 
C) É falsa a primeira assertiva. 
D) É verdadeira apenas a ultima assertiva. 
E) Todas as assertivas são verdadeiras 

 
 
17. Uma empresa negocia o recebimento de R$ 

3.800,00, líquido de ISS (alíquota de 5%), pela 
prestação de serviços, sendo 50% na emissão da 

nota e o restante 15 dias depois. O valor total do 
imposto devido nessa operação será de: 

 
A) R$ 95,00 
B) R$ 200,00 
C) R$ 100,00 
D) R$ 190,00 
E) R$ 195,00 

 
 
18. NÃO haverá cobrança de ISS: 
 

A) Nas exportações de serviços ao exterior. 
B) Na prestação de serviços de sociedades 

uniprofissionais. 
C) Quando o pagamento de serviço for feito em 

bens. 
D) Nos serviços intermunicipais. 
E) Nos serviços prestados por microempresas e 

empresas de pequeno porte. 
 
 
19. Constituiu fato gerador do ISS a: 
 

A) Locação de imóvel realizada por empresas 
imobiliárias. 

B) Venda de combustíveis por postos revendedores 
aqui instalados. 

C) Prestação de serviços sob relação de emprego. 
D) Venda de eletrodomésticos pelas lojas de 

departamento. 
E) Exibição de filmes pelos cinemas localizados no 

município. 
 
 
20. A Cia. Lua (tributada pelo lucro presumido) apresenta 

as seguintes contas de resultado em janeiro de 2009: 
 
 

Vendas R$ 1.430.000,00 
Devoluções de Vendas (R$ 20.000,00) 
Receitas Financeiras R$ 90.000,00 
Despesas Financeiras (R$ 50.000,00) 
  

 
 

Sabendo-se que o PIS é de (0,65%), qual será o 
valor devido no mês? 

 
 

A) R$ 9.750,00 
B) R$ 9.165,00 
C) R$ 9.295,00 
D) R$ 9.880,00 
E) R$ 9.425,00 
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21. Analise os seguintes dados de 2009 da folha de 
pagamento da Cia. Sol de Janeiro: 

 
Salário Bruto R$ 9.000,00 
Imposto de Renda Retido na 
Fonte 

R$ 200,00 

INSS retido dos empregados R$ 600,00 
Provisão de Férias e 13os 
Salários 

R$ 1.400,00 

Encargos Sociais 25% 
FGTS 8% 
  
  

 
A despesa de pessoal total registrada no mês e que 
será dedutível para fins de imposto de renda monta: 

 
A) R$ 12.347,00 
B) R$ 13.832,00 
C) R$ 13.084,00 
D) R$ 13.415,00 
E) R$ 14.105,00 

 
 
22. O fato gerador do imposto de renda é: 
 

A) O lucro real, presumido ou arbitrado, no caso das 
pessoas jurídicas. 

B) O lucro líquido, no caso das pessoas jurídicas, e 
os salários e rendimentos de aplicações 
financeiras, no caso das pessoas físicas. 

C) O produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos e os acréscimos 
patrimoniais não comprovados. 

D) A aquisição de disponibilidade econômica ou 
jurídica de renda, entendida esta como o produto 
do capital, do trabalho ou da combinação de 
ambos, como também os demais acréscimos 
patrimoniais não compreendidos no conceito de 
renda. 

E) A aquisição de disponibilidade econômica ou 
jurídica de renda, entendida esta como o produto 
do capital ou do trabalho, mais os acréscimos 
patrimoniais, somente quando não comprovados. 

 
 
23. Adição ao lucro líquido pode representar: 
 

A) Despesa aceita na Contabilidade e aceita pelo 
FISCO. 

B) Despesa não aceita na Contabilidade e aceita 
pelo FISCO. 

C) Despesa aceita na Contabilidade e não aceita 
pelo FISCO. 

D) Despesa não aceita na Contabilidade e não 
aceita pelo FISCO. 

E) Despesa irregular na Contabilidade. 
 

24. A Cia. Barbacena tem, em 2007, base negativa de 
R$ 800,00 e, em 2008, de R$ 1.200,00. Em 2009, 
teve lucro antes de calcular os impostos de R$ 
10.000,00. O valor da contribuição social devida no 
ano (alíquota de 9%) será de: 

 
A) R$ 630,00 
B) R$ 846,00 
C) R$ 900,00 
D) R$ 1.500,00 
E) R$ 720,00 

 
 
25. Uma empresa tem no mesmo ano prejuízo contábil 

de R$ 5 e lucro fiscal de R$ 2. Podemos afirmar que 
esta empresa tem: 

 
A) Receitas não tributáveis de R$ 3,00. 
B) Receitas não tributáveis de R$ 7,00. 
C) Despesas não tributáveis de R$ 3,00. 
D) Receitas não tributáveis de R$ 6,00. 
E) Despesas não dedutíveis de R$ 7,00. 

 
 
26. No primeiro trimestre de 2009, a Cia. Delta tem a 

base do IR quase idêntica à base da Contribuição 
Social sobre o Lucro (CSL), exceto em relação a uma 
adição feita apenas na base do IR, no valor de R$ 
4.000,00. A CSL devida foi de R$ 99.000,00. Com 
base nesta informação, o IR devido total será de: 

 
A) R$ 270.000,00 
B) R$ 251.000,00 
C) R$ 252.000,00 
D) R$ 263.000,00 
E) R$ 269.000,00 

 
 
27. A Cia. Selva apresentou no ano de 2008 um lucro 

contábil antes do IR e da CSL no valor de R$ 
5.000,00. O setor de Tributos analisou 
detalhadamente este resultado e apresentou as 
seguintes informações para cálculo: Despesas não 
dedutíveis no valor de R$ 400,00; receitas não 
tributáveis de R$ 600,00; prejuízos fiscais de anos 
anteriores de R$ 1.540,00. O imposto de renda 
devido no ano, com alíquota de 15%, será de: 

 
A) R$ 489,00 
B) R$ 504,00 
C) R$ 525,00 
D) R$ 546,00 
E) R$ 549,00 
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28. A Cia. Valença apresentou prejuízo fiscal de R$ 
300.000,00 no ano de 2008. Em 2009, a empresa 
apurou um lucro de R$ 800.000,00, assim distribuído: 
Receita de serviços: R$ 50.000.000,00; dividendos 
sobre investimentos avaliados ao custo: R$ 
20.000,00; provisão para devedores duvidosos: R$ 
120.000,00; custo dos serviços prestados: R$ 
49.100.000,00. O valor de imposto de renda a pagar, 
no ano de 2009, será de: 

 
A) R$ 133.500,00 
B) R$ 116.000,00 
C) R$ 126.000,00 
D) R$ 176.000,00 
E) R$ 201.000,00 

 
 
29. Considere os dados do mês de Janeiro da Cia. 

Cosmos: 
 
 Estoque Inicial   Zero 
 Custo Fixo   R$ 600,00 
 Custo variável unitário  R$ 10,00 (por 
      unidade vendida) 
 Despesas fixas   R$ 120,00 
 Preço de venda unitário  R$ 18,00 
 Despesas variáveis  R$ 2,00  

(por unidade 
vendida) 

 Quantidade produzida  200 unidades 
 Quantidade vendida  150 unidades 
 
 

Informe o custo dos produtos vendidos da Cia. 
Cosmos, utilizando o método de custeio aceito pela 
legislação fiscal (custeio por absorção) e o lucro 
respectivo: 

 
A) R$ 2.100,00 e R$ 435,00. 
B) R$ 2.265,00 e R$ 405,00. 
C) R4 2.325,00 e R$ 255,00. 
D) R$ 1.950,00 e R$ 330,00. 
E) R$ 2.445,00 e R$ 180,00. 

 
 
30. O objetivo da compra de ação de uma outra 

sociedade é: 
 

A) Aumentar o volume de disponibilidade. 
B) Minimizar os lucros. 
C) Tornar rentável o excesso de numerário em 

caixa. 
D) Aumentar o volume de receitas operacionais. 
E) Minimizar as despesas. 

 

31. A classificação de aplicação financeira de liquidez 
imediata será: 

 
A) No grupo de disponível do ativo circulante. 
B) No grupo de valores e bens do ativo circulante. 
C) No grupo de valores e bens do ativo realizável a 

longo prazo. 
D) No grupo de investimentos. 
E) No grupo de direitos no ativo circulante. 

 
 

32.  O financiamento obtido durante o exercício social 
implica: 

 
A) Aplicação de Recursos. 
B) Origem de Recursos. 
C) Aumento do lucro líquido do exercício. 
D) Redução do prejuízo líquido do exercício. 
E) Redução do lucro líquido do exercício. 

 
 
33. Na elaboração da DOAR, os dividendos propostos 

pelos administradores podem contemplar: 
 

A) Aplicação de Recursos. 
B) Origem de Recursos. 
C) Desconsiderados na apresentação da 

demonstração. 
D) Aumento do prejuízo líquido do ano. 
E) Aumento do lucro líquido do ano. 

 
 
34. A diminuição do ativo permanente, como 

consequência da avaliação de investimentos pelo 
método de equivalência patrimonial, reflete-se na 
DOAR como: 

 
A) Acréscimo do prejuízo líquido do ano. 
B) Origem de recursos. 
C) Aplicação de recursos. 
D) Não interfere na demonstração. 
E) Decréscimo do prejuízo líquido do ano. 

 
 
35. A reversão do lançamento é uma técnica utilizada 

para corrigir erros de escrituração. Esse lançamento 
corretivo é denominado: 

 
A) Estorno. 
B) Anulação. 
C) Reversão. 
D) Acerto. 
E) Cancelamento. 
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36. A empresa ALFA cede um imóvel, por locação, para 
uso da Empresa GAMA.  Consequentemente: 

 
A) Alfa registrará o aluguel como obrigação. 
B) Gama registrará o aluguel como direito a receber. 
C) Tanto Alfa como Gama registrarão o aluguel 

previsto no contrato como direito a receber. 
D) Somente Alfa deverá registrar o fato. 
E) Alfa registrará o aluguel como direito a receber e 

Gama como obrigação com ALFA. 
 
 

37. Numa operação em que há aumento do patrimônio 
líquido, ocasionado por diminuição do passivo 
superior à diminuição do ativo, o fato contábil 
pertinente pode ser representado pela: 

 
A) Quitação de uma dívida com desconto. 
B) Venda de um bem com lucro. 
C) Colocação de debêntures abaixo do valor. 
D) Renovação de dívidas com incidência de juros. 
E) Prescrição de dívida, sem qualquer 

contraprestação. 
 
 
38. Para o registro contábil da operação em que a 

empresa adquire suas próprias ações, usa-se a 
conta: 

 
A) Ações caucionadas. 
B) Ações em tesouraria. 
C) Ações em custódia. 
D) Capital a realizar. 
E) Acionistas – Conta Capital. 

 
 
39. Nas demonstrações de resultado das empresas que 

são regidas pelo regime de competência, existem 
itens que são deduzidos para fins de cálculo do 
imposto de renda, mas que não exigem qualquer 
desembolso. Assinale a opção que indica as 
despesas mais comuns que NÃO representam o 
referido desembolso: 

 
A) Indenizações e encargos trabalhistas. 
B) Amortizações e depreciações. 
C) Salários e benefícios. 
D) Imposto de Renda e outros tributos. 
E) Juros e dividendos. 

 
 
40. Analise os cinco rendimentos informados a seguir: 
 

I. Juros sobre capital próprio. 
II. Dividendos. 
III. Salário Família. 
IV. Bolsa proveniente de estágio. 
V. Pensão recebida por criança de 1 ano. 

 

Em relação aos rendimentos apresentados, é 
CORRETO afirmar que temos: 

 
A) Três rendimentos isentos, um rendimento com 

tributação exclusiva na fonte e outro rendimento 
tributável. 

B) Dois rendimentos isentos, dois rendimentos 
tributáveis e um rendimento com tributação 
exclusiva na fonte. 

C) Dois rendimentos isentos, dois rendimentos com 
tributação exclusiva na fonte e um rendimento 
tributável. 

D) Quatro rendimentos isentos e um rendimento 
com tributação exclusiva na fonte. 

E) Cinco rendimentos isentos.  
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RREEDDAAÇÇÃÃOO  

Leia, a seguir, o ponto de vista de Antonio Delfim Netto sobre o Brasil, principalmente em relação ao potencial 
energético e alimentar: 

 
SOLIDARIEDADE 

 
Se há um país responsável pela preservação de condições básicas de alguma vida saudável em nosso 

planeta este país é o Brasil. Não obstante, continuamos a ser o alvo preferencial de críticas de um grande número 
de organismos supranacionais exatamente quanto aos métodos que utilizamos na exploração dos recursos 
naturais. Uma das mais recentes, totalmente precipitada e sem nenhuma demonstração empírica, foi a de que "a 
expansão do plantio de cana é responsável pelo desmatamento do cerrado brasileiro".  

Trata-se de rematada tolice, pois é sabido que a cana-de-açúcar se expande em áreas do cerrado que já 
eram exploradas por outras atividades, como a pecuária. O Brasil construiu a matriz energética mais limpa do 
planeta Terra e hoje utiliza 40% de energia renovável. Os demais países usam 10% razoavelmente limpos, e 90% 
sujam. Continuamos investindo na ampliação da oferta da hidroenergia e somos dos mais eficientes do mundo na 
substituição por energia que gera menos emissões de CO2 e, portanto, produz menor efeito sobre o aquecimento 
global.  
             Nem por isso deixamos de expandir a produção de alimentos, que está ajudando a aliviar a fome no mundo 
e garante a autonomia alimentar de nosso povo. Nos últimos cinco anos, aumentamos o volume físico das 
exportações de milho (180%), soja (70%), carne bovina (300%), carne de frango (200%) e produtos suínos (300%). 
E a produção de açúcar aumentou, ao mesmo tempo em que crescia a oferta do etanol.  
             O Brasil tem grande disponibilidade de terra, de mão-de-obra que se aperfeiçoa visivelmente e de 
tecnologia desenvolvida principalmente nos últimos 30 anos, desde a criação da Embrapa. Desenvolvida em nosso 
solo, com base nas condições do cerrado brasileiro, essa tecnologia dominou a agricultura tropical. O cerrado, que 
era "uma coisa inservível", transformou-se, por obra e graça das pesquisas da Embrapa, no maior ativo brasileiro e 
num grande acervo da humanidade. 
              Não avançamos muito apenas no uso da tecnologia para a solução dos nossos problemas vitais de 
energia e de alimentação. O Brasil vai além quando coloca à disposição de países mais pobres, na África e na 
Ásia, os resultados das pesquisas que possibilitaram a produção econômica de alimentos nas terras antes 
inóspitas dos cerrados. E, ainda, a tecnologia de desenvolvimento do etanol. Sem cobrança de royalties. É uma 
ação solidária importante, que nos diferencia do resto do mundo, onde nações desenvolvidas cobram fortunas para 
ceder um frasco de remédio que poderia evitar a mortandade pelo HIV nos países pobres. 

Folha de S. Paulo – Opinião – 07 out. 2009. 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
Escreva-lhe uma carta , entre 15 e 20 linhas, concordando (total ou parcialmente) com o ponto de vista dele, ou 
discordando.  
Se posicionar-se  favoravelmente às ideias de Delfim Netto você deve apresentar novos argumentos e não apenas 
repetir os  dele . Se discordar, apresente contra-argumentos  que sustentem a sua tese. (Sua carta NÃO  deve 
ser assinada.) 

 
 

 
SOBRE A REDAÇÃO 
 

1. Estruture o texto da sua redação com um mínimo de 15  e um máximo de 20 linhas . 
2. Faça o rascunho no espaço reservado. 
3. Transcreva o texto do rascunho para a FOLHA DE REDAÇÃO que lhe foi entregue em separado. 
4. Não há necessidade de colocar título. 
5. Não coloque o seu nome, nem a sua assinatura na FOLHA DE REDAÇÃO, nem faça marcas nela. A FOLHA DE 
REDAÇÃO já se encontra devidamente identificada. 
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RREEDDAAÇÇÃÃOO  ––  RRaassccuunnhhoo  
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