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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 150 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

O aumento do controle e do uso, por parte do1

homem, da energia contida nos combustíveis fósseis,
abundantes e baratos, foi determinante para as
transformações econômicas, sociais, tecnológicas — e4

infelizmente ambientais — que vêm ocorrendo desde a
Revolução Industrial.

Dentre as conseqüências ambientais do processo de7

industrialização e do inerente e progressivo consumo de
combustíveis fósseis — leia-se energia —, destaca-se o
aumento da contaminação do ar por gases e material10

particulado provenientes justamente da queima desses
combustíveis.

Cabe lembrar que o efeito estufa existe na Terra13

independentemente da ação do homem. É importante que
este fenômeno não seja visto como um problema: sem o
efeito estufa, o Sol não conseguiria aquecer a Terra o16

suficiente para que ela fosse habitável. Portanto o problema
não é o efeito estufa, mas, sim, sua intensificação.

A mudança climática coloca em questão os padrões19

de produção e consumo hoje vigentes. Atualmente fala-se
muito em descarbonizar a matriz energética mundial, isto é,
em aumentar a participação das energias renováveis em22

detrimento de combustíveis fósseis. Isto seria uma condição
necessária mas não suficiente para a atenuação da mudança
do clima, que depende também de outras mudanças na infra-25

estrutura, na tecnologia e na economia.

André Santos Pereira. Mudança climática e

energias renováveis. (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito do texto acima.

1 Para demonstrar sua tese, o autor indica haver mais
conseqüências ambientais do processo de industrialização do
que aquelas que enumera.

2 Preservam-se a correção gramatical e a coerência textual ao
se empregar “as transformações econômicas, sociais,
tecnológicas — e infelizmente ambientais” (R.3-5) no
singular. 

3 Na linha 9, a oração entre travessões “leia-se energia”
explica como deve ser entendida a expressão “combustíveis
fósseis”, e a vírgula após o segundo travessão é empregada
para se destacar uma circunstância deslocada para o início
do período.

4 Nos processos de coesão textual, a expressão “este
fenômeno” (R.15) retoma a idéia de “aumento da
contaminação do ar por gases e material particulado”
(R.10-11).

5 Preservam-se a coerência da argumentação e a correção
gramatical do texto ao se substituir “que este fenômeno não
seja” (R.14-15) por este fenômeno não ser.

6 Ficam preservadas a coerência textual e a correção

gramatical do texto, ao se substituir o sinal de dois-pontos

depois de “problema” (R.15) pela conjunção pois, precedida

e seguida de vírgula.

7 A mudança de posição do pronome átono em “fala-se” (R.20)

para antes do verbo desrespeitaria as regras de colocação

pronominal da norma culta brasileira.

8 A presença da preposição no termo “em aumentar” (R.22) é

gramaticalmente opcional, mas tem a função de evitar

ambigüidade por marcar a relação de paralelismo entre as

idéias introduzidas por “descarbonizar” (R.21) e “aumentar”

(R.22).

Após os dois choques de preços do petróleo,1

problemas ligados ao desequilíbrio do balanço de

pagamentos e à garantia do suprimento de energia levaram

à formulação de uma política energética cujos objetivos4

centrais eram a conservação da energia, o aumento da

produção nacional de petróleo e de eletricidade e a

substituição de derivados de petróleo por fontes alternativas7

nacionais (energia hidrelétrica, biomassa, carvão mineral

etc.). Os instrumentos utilizados foram a política de preços

de energia, a política tecnológica e a política de incentivos e10

subsídios, além de medidas de restrição ao consumo através

do estabelecimento de quotas às empresas do setor industrial.

Comissão interministerial para a preparação da conferência das Nações Unidas sobre

meio ambiente e desenvolvimento (CIMA). O desafio do desenvolvimento sustentável.

Secretaria de Imprensa. Presidência da República, dez. de 1991 (com adaptações).

Tomando por base a organização do texto acima, julgue os itens

subseqüentes. 

9 Depreende-se das idéias do texto que “os dois choques de

preços do petróleo” (R.1) provocaram preocupação com a

escassez de energia.

10 O emprego do sinal de crase em “à garantia” (R.3) e

“à formulação” (R.4) indica que são dois os complementos

de “ligados” (R.2).

11 Mantêm-se a correção gramatical e a mesma relação

significativa entre “política energética” (R.4) e “objetivos

centrais” (R.4-5) ao se substituir o pronome “cujos” (R.4) por

que os. 

12 No trecho “o aumento (...) a substituição” (R.5-7), a repetição

da conjunção “e” indica que “petróleo” e “eletricidade” estão

ligados, na enumeração, ao termo “aumento da produção”,

que se liga ao seguinte, iniciado por “a substituição”.

13 A inserção do sinal de dois-pontos depois de “foram” (R.9)

preservaria a correção gramatical e a coerência textual.
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Anderson Araújo. In: Correio Braziliense, 6/7/2007, p. 20 (com adaptações).

Compare as informações da figura acima e julgue os seguintes itens.

14 Depreende-se das informações na coluna “A embaixada do etanol”

que, no tocante à emissão de gases estufa, o etanol extraído da

cana é bem mais vantajoso que o extraído do milho e da beterraba.

15 O desenvolvimento das idéias do primeiro fragmento da coluna

“A crítica socioecológica” permite substituir-se “demanda” por

necessidade, sem que seja prejudicada a coerência ou a correção

gramatical do período.

16 Caso os dois períodos sintáticos que compõem o fragmento

intitulado “Desmatamento/queimadas” fossem transformados em

um só, fazendo-se a conexão com contanto que, a nova

construção respeitaria as relações semânticas existentes entre os

períodos. 

17 No fragmento intitulado “Trabalho semi-escravo”, preservam-se

a correção gramatical e a coerência textual ao se empregar forem

em lugar de “são”.

18 Está gramaticalmente correta e coerente com as informações dos

trechos finais das duas colunas a seguinte afirmação: Apesar de a

reativação do etanol gerasse milhões de empregos, as relações não

degradantes de trabalho é exigência das autoridades européias,

ameaçando impor-lhe barreiras.

Escassez de petróleo e escassez de água —1

problemas que vieram para ficar na agenda mundial.
O Brasil é ator importante nessa pauta. Possui, como
nenhum outro, condições para produzir energia de4

origem vegetal e está situado sobre o maior reservatório
de água doce do mundo. Tamanhas benesses não estão
isentas de perigo. O maior deles é a invasão de capitais7

estrangeiros. Em um mundo temeroso de ficar sedento
dentro de umas quantas décadas, a cobiça por essas
terras é grande e maior ainda o risco de que sejam10

poluídas pela expansão de uma cultura dependente de
altas doses de agrotóxicos.

Na metade dos anos 50 do século XX, o Brasil13

cedeu ao capital estrangeiro o controle de sua indústria,
mas a propriedade do solo permaneceu
majoritariamente nas mãos do capital nacional.16

A transferência desse patrimônio aos estrangeiros terá
conseqüências não apenas econômicas, mas
desdobramentos sociais e políticos certamente19

gravíssimos do ponto de vista da soberania dos
brasileiros sobre o seu território.

Plínio de Arruda Sampaio. Energia, água e soberania.

In: Istoé, 11/7/2007, p. 44 (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens subseqüentes.

19 Na linha 1, a substituição do sinal de travessão por
sinal de dois-pontos preservaria a correção e a
coerência textuais; a substituição do travessão pela

forma verbal são transformaria a frase em oração. 

20 Na linha 2, a substituição de “vieram” por vêem estaria
de acordo com o desenvolvimento das idéias do texto,
em especial com as decorrentes da expressão
“para ficar”.

21 Fazendo-se os devidos ajustes na inicial maiúscula, a
argumentação do texto permite a inserção de Logo,
antes de “O maior deles” (R.7), sem que se provoque
incoerência ou incorreção gramatical.

22 Pelo desenvolvimento das idéias do texto, depreende-se

que foi omitido o termo de benesses após “sedento”
(R.8).

23 Na linha 10, o emprego da preposição antes de “que
sejam” deve-se à presença do substantivo “risco”. 

24 O desenvolvimento das idéias do texto permite, na
linha 14, a troca de lugar dos termos “ao capital
estrangeiro” e “o controle de sua indústria”, sem que se
provoque incoerência ou incorreção gramatical, pois os
dois objetos de “cedeu” mantêm-se identificados.

25 Mantém-se a correção gramatical do período e atribui-
se maior formalidade ao texto ao se empregar de os

brasileiros em vez da expressão “dos brasileiros”
(R.20-21).

Segurança alimentar
Segundo a Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentos (FAO), a  demanda 
por biocombustíveis provocará

aumento de 20% a 50%
nos preços dos alimentos até 2016.

A EMBAIXADA
DO ETANOL

A CRÍTICA
SOCIOECOLÓGICA

O álcool combustível brasileiro, 
extraído da cana, reduz

em até 90%
as emissões de gases estufa,
em relação aos derivados de

petróleo. O etanol de milho (EUA)
e beterraba (Europa) reduz

essas emissão em apenas 47%.

Área plantada com cana para
produção de etanol no Brasil
(em hectares): 6,7 milhões,
8,9% a mais que em 2006.

A reativação do etanol no
Brasil gerou 1,5 milhão
de empregos diretos e

4,5 milhões
de empregos indiretos.

Desmatamento/queimadas
Ambientalistas alegam que a

expansão de cultivos destinados à
produção de biocombustíveis

reduzirá as florestas tropicais. ONGs
apontam o cultivo de cana como

causa de esgotamento do solo e de
queimadas periódicas.

Autoridades européias ameaçam
impor barreiras não-tarifárias ao 

etanol e exigir certificados de que,
desde o cultivo, são observadas

relações de trabalho
não-degradantes e processos

auto-sustentáveis.
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This text refers to items 26 through 45.

Broken windows, broken business

The book Broken Windows, Broken Business, by1

Michael Levine, was inspired by an article entitled Broken
Windows, by criminologists James Q. Wilson and George L.
Kelling in the March, 1982 issue of Atlantic Monthly. Wilson4

and Kelling suggested that when laws against minor crimes,
such as graffiti and turnstile1 jumping, are enforced, and broken
windows are promptly repaired, major crime rates will decline.7

When Rudolph Giuliani became mayor of New York
City in 1994, he worked with police commissioner William
Bratton to implement a “zero tolerance” broken windows10

policy. Graffiti was promptly cleaned up on subway cars.
Turnstile jumping wasn’t tolerated. Laws against petty crimes
were enforced. Those guys who’d take advantage of traffic jams13

or red lights to jump in front of cars with a squeegee2, quickly
cleaning the windshield and begging for money were arrested
on the grounds of jaywalking3! A good many of them were16

carrying weapons. Over the following few years, the number of
murders, assaults, robberies and other violent crimes went down
dramatically. It was made clear that the good guys would be in19

charge there, not wrongdoers.
Levine says the same principle applies to businesses.

Business owners and their employees must become fanatics in22

attending to the details of presenting outstanding customer
service and in the image presented by the business to inspire
customer confidence and loyalty. The broken windows theory25

is all about the unmistakable power of perception, about what
people see and the conclusions they draw from it. In business,
perception is even more critical. The way a customer28

(or potential customer) perceives your business is a crucial
element in your success or failure. Make one mistake, have one
rude employee, let that customer walk away with a negative31

experience one time, and you are inviting disaster. Small things
make a huge difference in business. The messy condiment area
at a fast food restaurant may lead consumers to believe the34

company as a whole doesn’t care about cleanliness,
and therefore the food itself might be in question. Indifferent
help at the counter in an upscale clothing store — even if just37

one clerk — can signal to the consumer that perhaps standards
here aren’t as high as they might be (or used to be). An
employee at the gas station who wears a T-shirt with an40

offensive slogan can certainly cause some customers to switch
brands of gasoline and lose an enormous company those
customers for life.43

Mystery shoppers should be regularly employed to
learn whether customers are having a positive experience
dealing with a company. Candidates for mystery shoppers to46

recruit include customers who already complain about their
experiences with the company.

It is critical that the right kind of people (those who49

enjoy dealing with people) be hired for customer contact
positions. Employees exhibiting an attitude of “a smile isn’t in
my job description” must be told that a smile certainly is52

required, and to find other employment if they can’t fulfill the
required behavior.

The worst business scenario is “broken window55

hubris4”. Examples are Kmart and Enron. A company suffers
from broken window hubris when management thinks the
business is so successful that it’s no longer important to please58

customers.
Internet: <www.profitadvisors.com> (adapted).

1turnstile – a narrow gate at the entrance of something, with metal bars that
move in a circle so that only one person at a time can go through.
2squeegee – an object used for cleaning windows, consisting of a short handle
with a rubber blade.
3jaywalking – a dangerous or illegal way of crossing a street at a place where
cars do not usually stop.
4hubris – a very proud way of talking or behaving that offends people.

It can be inferred from the text that

26 broken windows relate to negative aspects of a place or

business.

27 the sooner one fixes a broken window, the fatal

consequences that could result from its being ignored are

minimized or eliminated.

28 some people were used to riding free in subways in New

York.

29 windshield cleaning was illegal and that’s the reason

violators were arrested.

30 quality customer service seems to be the key to loyal and

confident customers.

31 very expensive, fashionable stores do not face problems with

customer service.

32 an obvious lack of a dressing code can turn customers away

from a business.

33 time and money spent training employees on how to deal

with people really pays off.

34 some broken windows mentioned for New York do not differ

much from those in Brazil.

According to the text,

35 customer service and the image presented by the business is

a concern solely of the business owner.

36 customers who have complained about a certain company

make good candidates for mystery shoppers.

37 for customer contact positions, the candidate’s educational

background is the decisive factor.

38 the more successful a company is, the more satisfied its

customers are.

39 some employees think they do not have to be nice with

customers.

In the text,

40 the article “the”, in the expression “in the March, 1982 issue

of Atlantic Monthly” (R.4), is optional.

41 “laws against minor crimes” (R.5) is the subject of “are

enforced” (R.6).

42 the use of “will” (R.7) expresses a polite request.

43 the word “mayor” (R.8) is synonymous with representative.

44 the word “critical” (R.49) can be correctly replaced by

extremely important.

45 the phrase “that the right kind of people (those who enjoy

dealing with people) be hired” (R.49-50) can be correctly

rewritten as: that the right kind of people (those who

enjoy dealing with people) should be hired.
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PETROBRAS is the world’s eighth most respected company

PETROBRAS has skyrocketed to the 8th place among

the world’s most respected corporations, up from the 83rd

position. The ranking was announced by the Reputation Institute

(RI), a private advisory and research company headquartered in

New York with representation in upwards of 20 countries.

The survey, carried out for the tenth year in a row, lists

the world’s 600 biggest companies. The Reputation Institute

created a research model to measure the perceptions of esteem,

trust, respect, and admiration consumers have of companies. RI

interviewed upwards of 60,000 people, from January to February

2007, in 29 countries. In the survey it announced in May, 2007,

RI highlights PETROBRAS’ leap to 82.19 points in 2007, up

from 73.99 in 2006, the biggest surge registered among the top 8.

The company rose 75 positions to rank ahead of companies of the

likes of Michelin, UPS, the Swatch Group, Honda, and Kraft

Foods. PETROBRAS also leads the pack among energy

companies. The segment’s runner-up was Russian Gazprom-neft,

which was rated 28th.

The same international rating singles PETROBRAS out

as the Brazilian leader. Twenty Brazilian companies participated

in the survey, four of which rated among the top 50 led by

PETROBRAS. In the 2006 survey, no Brazilian companies

appeared amid the world’s 50 most respected corporations.

Internet: <www.petrobras.com.br> (adapted).

Based on the text above, judge the following items.

46 It is possible that the perception factor mentioned in the text

helped PETROBRAS reach an outstanding ranking.

47 According to RI’s ranking, an 8.20-point difference in

relation to 2006 brought PETROBRAS to the top 8 in 2007.

48 According to the Reputation Institute, in 2007 PETROBRAS

has become the most respected Brazilian company as well as

the most respected energy company in the world.

49 Besides PETROBRAS, three other Brazilian companies also

made significant progress in relation to the 2006 survey.

50 Brazilian companies have had a long time tradition of being

among the world’s 50 most respected corporations.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Um título de valor nominal igual a N reais será descontado em

uma instituição financeira cinco meses antes do seu vencimento,

à taxa de juros simples de 5% ao mês. Com base nessas

informações, julgue os itens subseqüentes.

51 Se N = 10.000 e o desconto for o racional, então o valor do

desconto será inferior a R$ 1.500,00.

52 Se a diferença entre o desconto comercial e o racional for de

R$ 400,00, então N será inferior a R$ 8.500,00.

53 Se for usado o desconto comercial, então a taxa efetiva da

operação será superior a 6%.

Julgue os itens que se seguem.

54 Se uma aplicação for feita à taxa nominal de 40% e se, no

período dessa aplicação, a taxa de inflação for de 25%, então

a taxa real nesse período será de 15%.

55 No regime de juros compostos, a taxa anual equivalente à

taxa anual de 50% capitalizada semestralmente é superior a

55%.

56 Uma casa, cujo preço à vista é de R$ 200.000,00, foi posta

à venda, e o proprietário aceita as seguintes propostas:

I pagamento à vista com desconto de 3%;

II entrada de R$ 96.000,00 e mais duas prestações

semestrais de R$ 72.000,00.

Supondo que 1,05!6 = 0,75 e que 1,05!12 = 0,56, é correto

afirmar que a melhor proposta para o comprador é a I.

RASCUNHO
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Um empréstimo de R$ 132.000,00 deverá ser quitado em 12
prestações anuais e consecutivas, com a primeira vencendo em
um ano após a tomada do empréstimo. A taxa de juros compostos
da operação é de 5% ao ano. Parte da planilha de amortização,
elaborada pelo sistema francês de amortização, é apresentada
abaixo. 

ano prestação juros amortização saldo devedor

0 - - - R$ 132.000

1 * * * *

2 * * R$ 8.820 R$ 114.780

3 * * * *

Com base nessas informações e supondo que 1,05!12 = 0,56,
julgue os itens seguintes.

57 O valor dos juros a serem pagos no ano 2 são superiores a
R$ 6.000,00.

58 O saldo devedor no ano 3 é inferior a R$ 105.000,00.

59 Se for usado o sistema de amortização constante,
permanecendo as demais condições, então a primeira
prestação será superior a R$ 18.000,00.

60 Se for usado o sistema de amortização constante,
mantendo-se as demais condições, então o valor total dos
juros a serem pagos para quitar o empréstimo será inferior a
R$ 42.500,00.

RASCUNHO

conta saldo (R$)

lucros (ou prejuízos) acumulados antes da elaboração

da demonstração do resultado do exercício (DRE)
(2.240)

despesas com cartórios 40

despesa de energia elétrica 130

abatimento sobre compras de matéria prima 175

frete sobre compra de matéria prima 200

devolução de compras de matéria prima 350

outros custos indiretos 380

despesas com combustíveis 450

despesas de manutenção e conservação 650

despesas com veículos 780

fretes sobre vendas de mercadorias 800

despesa de assinaturas 800

despesa de impostos e taxas diversas 800

despesa de condomínio 1.000

despesa de telefonia e Internet 1.120

componentes indiretos 1.150

despesa antecipada de assinaturas 1.850

estoque final de matéria prima 2.130

despesas de vendas 2.150

pneus para veículos utilitários 2.214

leasing de veículos a pagar 2.245

mão-de-obra indireta 2.850

despesas com viagens 3.120

reserva de reavaliação 3.125

componentes diretos 3.150

compra de matéria prima 3.250

despesa antecipada de aluguel 3.258

terrenos 4.415

reserva legal 4.458

despesa com salários e ordenados 4.480

investimento em opções de compra de cobre 6.658

reserva de capital 6.680

investimento em opções de compra de níquel 7.410

estoque inicial de matéria prima 8.000

estoque final de produtos em processamento 8.110
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mão-de-obra direta 8.520

despesa antecipada de impostos 8.850

provisão para contingências 9.870

abatimento de vendas de produtos 10.000

estoque final de produtos acabados 11.000

estoque inicial de produtos em processamento 12.105

estoque inicial de produtos acabados 25.000

prédios 88.790

receita bruta de vendas de produtos 120.000

capital social 125.800

imposto sobre receita — apurar na demonstração do resultado do
exercício (DRE) e apropriar 20% para o período seguinte.

imposto sobre lucro — apurar na DRE e apropriar 30% para o
período seguinte.

Considerando a estrutura das demonstrações contábeis prevista
na Lei 6.404/1976 e em legislação correlata, bem como o
conjunto de contas acima, julgue os itens a seguir.

61 Após a elaboração da DRE, o lucro bruto apurado
corresponde a R$ 43.160.

62 O lucro auferido antes da apuração dos impostos sobre lucro
corresponde a R$ 26.840. 

63 O total de matéria prima consumida no período em análise
corresponde a R$ 8.795. 

64 O custo apurado da produção acabada, no período,
corresponde a R$ 28.840.

65 O custo de produção apurado no período corresponde a
R$ 24.845.

66 O total do patrimônio líquido após a incorporação do
resultado obtido no período totaliza R$ 166.481.

67 Após a elaboração da DRE, a soma das contas de ativo
presentes na tabela corresponde a R$ 123.445.

68 O passivo total obtido após a apropriação dos tributos
corresponde a R$ 44.167.

69 O capital circulante líquido obtido após a elaboração da
DRE corresponde a R$ 6.755 negativos.

70 Após a elaboração da DRE, o lucro líquido apurado
corresponde a R$ 12.882.

71 O acréscimo ao ativo circulante advindo de vendas
antecipadas proporcionará um débito na conta duplicatas a
receber e um crédito na conta receita antecipada. Dessa
forma, o valor do capital circulante líquido sofrerá acréscimo
proporcional ao valor da operação. 

72 Caso ocorra a reversão da provisão para contingências, o
patrimônio líquido sofrerá uma movimentação permutativa.

RASCUNHO
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valor

unitário

(R$)

valor 

total

(R$)operação qt

1/6/07 saldo em estoque 15 50 750

5/6/07 compra a prazo 10 52 520

13/6/07 venda à vista 13 100 1.300

18/6/07 compra à vista 25 54 1.350

20/6/07
devolução de

compra
4 54 216

23/6/07 venda a prazo 30 102 3.060

24/6/07 compra à vista 28 53 1.484

25/6/07 venda à vista 27 102 2.754

26/6/07 compra a prazo 30 55 1.650

27/6/07 compra a prazo 20 57 1.140

28/6/07 venda a prazo 53 108 5.724

qt - quantidade

29/6/07 despesas administrativas do mês, a pagar no dia
10/7/07: R$ 8.590

29/6/07 receita financeira incorporada ao saldo de
investimentos: R$ 110

29/6/07 apropriação de impostos sobre a venda: 15%

29/6/07 apropriação de impostos sobre o lucro: 30%

31/5/07 saldo do disponível igual a R$ 15.000

5/6/07 captação de empréstimos no valor de
R$ 50.000

7/6/07 aquisição de veículos à vista no valor de
R$ 20.000

10/6/07 sócio integraliza R$ 10.000 de capital em
dinheiro

2/6/07 pagamento de dividendos não provisionados,
no valor de R$ 6.500

8/6/07 recebimento antecipado para entrega de 100
unidades no dia 10/7/07

10/6/07 pagamento de aluguel antecipado, com vigência
a partir de 10/9/07

31/5/07 saldo do patrimônio líquido igual a R$ 12.580
credor.

31/5/07 saldo do ativo circulante igual a R$ 32.500

31/5/07 saldo do passivo circulante igual a R$ 6.300

28/6/07 empréstimo de R$ 3.500 a diretores

Considerando as informações apresentadas, julgue os itens que se

seguem.

73 O lucro bruto auferido, considerando-se o inventário

permanente e o UEPS, corresponde a R$ 4.284,30.

74 O lucro líquido auferido, considerando-se o inventário

permanente e o PEPS, corresponde a R$ 4.188,70.

75 O saldo do patrimônio líquido após o registro das operações

do mês de 6/07, considerando-se o inventário permanente e

o PEPS, é de R$ 11.891.

76 Ao final do mês 6/07, o saldo do disponível, considerando-se

o inventário permanente e o PEPS, é de R$ 11.754.

77 O saldo do passivo circulante ao final do mês 6/07,

considerando-se o inventário permanente e o PEPS, é

de R$ 81.882,31.

78 O fluxo de atividades operacionais apresentado no

demonstrativo do fluxo do disponível corresponde

a R$ 9.136.

79 O saldo do ativo circulante ao final do mês 6/07,

considerando-se o inventário permanente e o UEPS, é

de R$ 80.470.

80 O estoque final de mercadorias, segundo o inventário

permanente e o UEPS, é de R$ 50.

81 O capital circulante líquido, considerando-se  o inventário

permanente e o PEPS, aumentou em R$ 12.150.

82 Ao se adotar o UEPS, o valor do ativo circulante, em uma

economia inflacionária, com impacto direto no custo das

mercadorias adquiridas, é maior do que o valor obtido ao se

adotar o PEPS.

83 O registro da aquisição de mercadorias a prazo proporciona

um acréscimo ao ativo circulante e um acréscimo ao passivo

circulante. Caso a empresa adquira mercadorias para

recebimento futuro, com entrega de cheque pré-datado, a

operação deverá ser registrada, de acordo com as normas

contábeis, somente quando a mercadoria chegar ao

estabelecimento.

84 A venda de mercadorias a prazo aumenta o valor do ativo

circulante, caso a empresa obtenha lucro bruto na operação.



UnB/CESPE – PETROBRAS Caderno KAPA 

Cargo 9: Contador(a) Júnior – 8 –

RASCUNHO contas a receber saldo (RS)

lucros ou prejuízos acumulados 560

despesas antecipadas 1.000

outras despesas 250

ativo diferido 2.000

reserva de capital 2.500

reserva de lucros 3.000

empréstimos a pagar 3.500

fretes sobre vendas 3.580

receita financeira 8.750

empréstimos concedidos a diretores 10.000

despesas administrativas 10.500

estoque de mercadorias 12.000

estoque final 12.000

despesas comerciais 12.750

ativo permanente investimentos 15.000

dividendos a pagar 15.000

impostos a pagar 19.000

compras líquidas 24.520

tributos sobre vendas 4.904

fornecedores 45.000

estoque inicial 50.000

imposto e contribuição social sobre o lucro 56.643

contas a receber 75.200

imobilizado 85.000

capital social 100.000

vendas brutas 200.000

Com base no balancete de verificação apresentado acima e nos

conceitos vinculados à análise econômico-financeira das

empresas, julgue os seguintes itens.

85 O índice de liquidez corrente da empresa é maior do que

1,05.

86 O índice de endividamento da empresa é menor do que

73,8%.

87 O índice de liquidez geral da empresa é maior do que 1,01.

88 O índice de liquidez imediata da empresa é menor do que

1,01.

89 A margem bruta apurada é maior do que 88,74%.

90 A margem líquida apurada é maior do que 50,3%.

91 O índice de liquidez seca da empresa é menor do que 0,98.

92 O índice de capital próprio da empresa é maior do que 1,35.

93 O giro do estoque é maior do que 1,35.
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94 O saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, antes

da apuração do resultado do exercício, é devedor e

corresponde a R$ 131.607.

95 Caso a empresa receba aporte de capital de um sócio no

valor de R$ 20.000 e destine esse recurso para pagamento de

todas as dívidas de curto prazo, então, a movimentação no

demonstrativo do fluxo de caixa será nula, pois as atividades

de financiamento movimentarão o mesmo montante a débito

e a crédito. 

96 Caso a empresa resolva comercializar seu ativo permanente

imobilizado por R$ 100.000, ocorrerá um decréscimo de

R$ 2.000 no resultado do exercício.

97 Caso a empresa capte R$ 30.000 de empréstimos de longo

prazo, haverá um aumento no índice de liquidez corrente.

Desse modo, o novo índice apurado será maior do que 1,10.

RASCUNHO

Acerca da fusão, cisão ou incorporação de empresas, julgue os
próximos itens.

98 Os credores de sociedades que sofreram incorporação não
podem pleitear judicialmente a anulação da operação. Como
a nova sociedade é sucessora natural das dívidas, a cobrança
dos valores pelos credores cabe aos novos responsáveis.

99 Caso uma empresa seja incorporada, mas tenha emitido
debêntures antes desse processo e os títulos ainda estejam
em circulação, a operação de incorporação dependerá da
autorização dos debenturistas, exceto quando for assegurado
documentalmente, pela empresa, o resgate das debêntures no
prazo mínimo de seis meses.

100 No caso de substituição das ações de empresas que sofreram
fusão, os valores históricos do ativo e do passivo das
sociedades envolvidas na operação devem ser utilizados
como parâmetro para a nova empresa a fim de que não
ocorram distorções do valor real da nova sociedade.

101 Quando ocorrer a cisão com transferência de parcela da
sociedade para outra já existente, não poderá ser aplicada a
regulamentação prevista para os casos de incorporação.

102 No caso de cisão, o acionista dissidente só terá direito a
retirada caso a cisão não implique mudança no objeto social
da empresa ou caso acarrete participação em grupo de
sociedades.

103 Quando a operação de cisão não envolve alteração de
controle acionário, não há necessidade de se avaliarem os
ativos e passivos envolvidos na operação.

104 Em uma fusão de empresas, o acionista dissidente terá
direito de retirada no caso de ação de espécie ou classe que
proporcione liquidez e dispersão no mercado.

Acerca dos aspectos inflacionários e seus reflexos nas
demonstrações contábeis para fins gerenciais, julgue os itens
subseqüentes.

105 Ao se aplicar a correção monetária integral, há a inclusão do
ajuste a valor presente de valores prefixados de contas a
receber e a pagar.

106 A correção monetária integral apresenta os efeitos da
inflação em todos os elementos das demonstrações
contábeis.

107 Um dos motivos para a implantação da correção integral em
períodos de inflação é a eliminação da defasagem dos
valores dos ativos não monetários.

108 Os itens monetários puros, sob a óptica da correção
monetária integral, estão sujeitos a atualização por índice
pós-fixado, como, por exemplo, os empréstimos em dólar ou
euro.

109 As despesas pré-operacionais são classificadas como item
monetário puro, uma vez que podem advir de recursos em
outras moedas.
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Sobre os instrumentos financeiros derivativos e os princípios
internacionais de contabilidade, julgue os itens a seguir.

110 Os ajustes de contratos a termo ocorrem diariamente, ao
passo que os ajustes dos contratos futuros ocorrem apenas no
vencimento.

111 No mercado de opções, o preço de exercício de uma opção
pode ser influenciado pela volatilidade do preço do ativo
objeto, pela taxa de juros e pelo preço do ativo objeto, entre
outros fatores.

112 Uma das características indispensáveis para que uma
mercadoria possa ser negociada como um contrato futuro é
ela estar desvinculada de controle governamental.

113 Os contratos de opções apresentam uma semelhança com os
contratos futuros: em ambos os casos o detentor da opção
poderá exercer seu direito de comprar ou vender o ativo
objeto na data de vencimento.

Acerca das operações de leasing financeiro e operacional e
drawback, julgue os itens subseqüentes. 

114 Entre as três modalidades de drawback no Brasil, a de
isenção pode ser aplicada sem cobertura cambial.

115 De acordo com as normas do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), os contratos de leasing financeiro de
veículos devem originar, no ato da contratação, um débito no
ativo permanente imobilizado e um crédito no passivo da
empresa adquirente.

116 Os bens adquiridos por meio de leasing operacional não
poderão ser depreciados antes da liquidação total da
obrigação advinda da operação.

117 Os encargos financeiros vinculados às operações de leasing
serão contabilizados como despesas na DRE.

118 A oficialização da concessão do drawback não assegura a
obtenção de cota de importação para mercadoria ou de
exportação para produto sujeito a contingenciamento.

Acerca da contribuição de intervenção no domínio econômico
(CIDE) e das participações governamentais, julgue os itens
seguintes.

119  O bônus de assinatura, compensação financeira devida pelos
concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás
natural, corresponde a um percentual sobre o valor da
produção de cada campo e deve ser pago mensalmente pela
empresa exploradora ao governo brasileiro. 

120 São caracterizados como participação especial os montantes
ofertados pela empresa vencedora da licitação para obtenção
da concessão de exploração. O valor mínimo da participação
deve constar do edital de licitação e o seu pagamento deve
ser realizado, em parcela única, no ato da assinatura do
contrato de concessão da área de exploração do petróleo ou
de outro recurso natural.

121 Os royalties caracterizam-se como compensação financeira
extraordinária devida pelos concessionários e cobrada
somente nas hipóteses de grande volume de produção ou de
grande rentabilidade do campo de petróleo. 

122 A CIDE é utilizada como instrumento de interferência na
economia privada para estimular ou desestimular
determinados setores econômicos ou regiões do Brasil.

123 Além das participações devidas ao governo, a lei do petróleo
estabeleceu a obrigatoriedade do pagamento de participação
aos proprietários de terras onde se realizar a produção
petrolífera.

Sobre as operações de joint venture, julgue os itens subseqüentes.

124 Quando um venture adquire ativos da joint venture e os

revende com prejuízo a terceiros, a perda com a transação

deverá ser registrada no ato da operação.

125 Quando um venture vende ativos para a joint venture com

prejuízo, este poderá ser dividido em até 10 parcelas iguais

e sucessivas.

126 No balanço patrimonial consolidado da joint venture, deverá

ser apresentado o montante discriminado de cada venture,

bem como deverá ser evidenciado na DRE o montante de

participação do venture. 

127 Ao se constituir a joint venture, deverão ser eliminadas as

transações entre o controlador e a controlada, apenas na

proporção da participação do controlador.

128 Para as sociedades caracterizadas como joint venture, é

facultada a supressão da divulgação das demonstrações

contábeis de maneira individual. De acordo com a

legislação, será obrigatória a divulgação das demonstrações

consolidadas.

Acerca da demonstração do valor adicionado (DVA) e da DRE,

julgue os itens que se seguem.

129 A reversão da provisão para devedores duvidosos deve ser

apresentada no grupo das receitas e o saldo deve ser

positivo.

130 O valor adicionado bruto, um dos itens de totalização da

DVA, deve contemplar a depreciação, a amortização e a

exaustão do período.

131 O valor dos insumos adquiridos de terceiros, tais como

materiais, energia e água, deve ser apresentado na DVA pelo

valor total, sem dedução de PIS, COFINS e outros tributos.

132 As despesas com funcionários fazem parte da distribuição do

valor agregado, e o valor da receita considerado para a

elaboração da DVA deve ser idêntico ao do faturamento

bruto divulgado na DRE.

133 O resultado de equivalência patrimonial apresentado na

DVA desconsidera os valores recebidos como dividendos

dos investimentos avaliados pelo método de custo. Tal fato

ocorre porque o valor recebido a título de dividendos

aumenta o ativo circulante e não aumenta o ativo permanente

correspondente a investimentos.

134 Os juros sobre capital próprio (JCP) contabilizados como

reserva devem ser evidenciados na DVA no item relativo a

lucros retidos.
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Sobre a destinação do resultado obtido após a elaboração da DRE

e a movimentação das contas do patrimônio líquido, julgue os

itens a seguir.

135 A retenção de resultados deve ser suportada em orçamento

de capital que justifique tal posicionamento dos gestores.

136 As reservas de lucro para expansão podem ser revertidas se

a empresa julgar que reteve parcela maior que a necessária

ao investimento. A empresa não pode distribuir o excesso

incorporado por meio da reversão.

137 As reservas especiais de lucros são irreversíveis. Tal

fundamentação legal baseia-se no regime de competência e

no princípio da oportunidade.

138 A conta de lucros acumulados deve apresentar somente a

parcela de lucros que não seja computada na declaração de

dividendos por ação.

139 A reserva especial de ágio na incorporação é revertida para

o resultado do exercício na medida da amortização do ágio

que a originou, podendo, na proporção da amortização ser

contabilizado a crédito do capital da incorporadora.

140 A distribuição de resultados por meio de juros sobre o

capital próprio (JCP) não faz parte das despesas dedutíveis

da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas

tributadas pelo lucro real.

Acerca da avaliação e contabilização de investimentos no Brasil

e no exterior, julgue os itens seguintes.

141 Os investimentos que não configurem participação de capital

em outra sociedade devem ser avaliados pelo custo de

aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na

realização do seu valor ou para redução do custo de

aquisição ao valor de mercado, quando este apresentar valor

inferior.

142 A diferença entre o valor do investimento efetuado em

coligada e o custo de aquisição corrigido monetariamente

não deve ser registrada como resultado do exercício na

investidora. Esta deve registrar a diferença apurada em conta

de reserva de capital.

143 Para a determinação da relevância do investimento, no caso

de coligadas, devem ser desconsiderados, como parte do

custo de aquisição, os saldos correspondentes a direitos da

investida advindos de operações com as referidas coligadas.

144 Sempre que a sociedade investidora solicitar à sociedade

coligada a elaboração de balancete ou demonstrações

contábeis, ela deve ser atendida, mesmo que o exercício não

tenha sido encerrado.

145 O registro do acréscimo advindo de parcela de resultado de

controlada que tenha apurado resultado positivo no período

aumenta o ativo da sociedade investidora. Caso a controlada

distribua parte de seu lucro, a investidora contabiliza

acréscimo tanto no ativo circulante quanto no ativo

permanente-investimentos. O acréscimo do ativo circulante

é financeiro e o acréscimo no ativo permanente é

caracterizado como econômico, uma vez que a controlada

não distribuiu parcela de seus lucros.

Acerca da Lei n.º 6.404/1976 e legislação correlata, julgue os

próximos itens.

146 Uma sociedade aberta pode emitir valores mobiliários

independentemente de registro na Comissão de Valores

Mobiliários, desde que efetue o registro na junta comercial

de sua localidade.

147 As ações em circulação englobam todas as ações do capital

social da companhia aberta, inclusive aquelas que estão

registradas no patrimônio líquido como ações em tesouraria.

148 Há critérios distintos para a remuneração de investidores de

acordo com a nomenclatura da ação. Assim, a ação com

dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a

ação com dividendo mínimo participa dos lucros distribuídos

em igualdade de condições com as ordinárias, após ter sido

assegurado dividendo igual ao mínimo para estas.

149 Caso ocorra liquidação da companhia, as ações amortizadas

só concorrerão ao acervo líquido depois de assegurado às

ações não amortizadas valor igual ao da amortização,

corrigido monetariamente. Desse modo, as ações

integralmente amortizadas não podem ser substituídas por

ações de fruição. 

150 A inscrição do nome do acionista no livro Registro de Ações

Nominativas é um dos critérios para se determinar a

propriedade das ações nominativas.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


