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RESUMO 

 

A Matemática auxilia no exercício da cidadania, porque permite a compreensão das 
informações, por meio do cálculo, da análise e da interpretação de dados, 
principalmente no que se refere a gráficos e relatórios. Assim, percebemos que a 
Matemática e a Contabilidade são duas ciências muito próximas, sendo elas 
fundamentais para o desenvolvimento social e econômico das sociedades, pois nos 
auxiliam cotidianamente nas decisões. Esta pesquisa tem como objetivo investigar as 
habilidades matemáticas dos alunos do curso de Ciências Contábeis, identificar os 
conteúdos importantes para a formação destes graduandos e suas habilidades de 
matemática, considerando as questões do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade). Entre as questões analisadas foram selecionadas seis, 
relacionadas à matemática. Em cada uma delas, é abordado pelo menos um destes 
conteúdos: função, proporcionalidade, porcentagem, regra de três, probabilidade, 
juros e leitura de gráficos. Após essa primeira fase, foi aplicado um questionário para 
oito alunos do curso de Ciências Contábeis, da modalidade à distância, da 
Universidade Pitágoras Unopar, polo de Londrina, que procurou compreender e 
interpretar determinados conhecimentos a respeito das habilidades matemáticas dos 
alunos. Com os resultados, diagnosticamos o fato de que a maior dificuldade está na 
interpretação do enunciado. Tal constatação evidencia a necessidade de desenvolver 
essa habilidade, contribuindo dessa forma para a formação do contador e sua futura 
atuação profissional. 
 
Palavras-chave: Conhecimento Matemático. Ciências Contábeis. Enade. Ensino a 
Distância.  
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fls. Dissertação (Mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas 
Tecnologias) - Universidade Pitágoras Unopar, Londrina, 2017. 
 
 

ABSTRACT 
 
Mathematics assists in the exercise of citizenship, because it allows the understanding 
of information through calculation, analysis and data interpretation, especially in 
relation to graphics and reports. Thus, we realize that Mathematics and Accounting 
are two very close sciences, being fundamental for the social and economic 
development of societies, because they help us on a daily basis in our decisions. The 
purpose of this research is to investigate the mathematical skills of the students of the 
Accounting Sciences course, and to identify the important contents for the training of 
these students, and the mathematics skills considering the questions of the National 
Student Performance Examination (Enade), which evaluate their capacity. Among the 
questions analyzed, six were selected related to mathematics. In each of them, at least 
one of these contents is approached: function, proportionality, percentage, rule of 
three, probability, interest and graphics reading. After this first phase, a questionnaire 
was applied to eight students of the distance-learning course at Pitágoras Unopar 
University, in Londrina, who sought to understand and interpret certain knowledge 
about students' mathematical abilities. With the results, we diagnose the fact that the 
greatest difficulty lies in the interpretation of the question. This finding evidences the 
need to develop this ability, thus contributing to the formation of the accountant and 
his future professional performance. 
 
Keywords: Mathematical Knowledge. Accounting Sciences. ENADE. Distance 
learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para entendermos melhor o processo educacional, verificamos as 

mudanças que vêm ocorrendo na educação, permeadas por avanços e 

problemas submetidos a estudos e pesquisa.  

O acesso à educação é muito importante para formar cidadãos 

reflexivos, críticos e participativos. No entanto, os processos de ensino e 

aprendizagem vem enfrentando alguns desafios, como o avanço da tecnologia, 

a diferença das culturas, hábitos e costumes diversos que convivem mais 

proximamente, propondo aos profissionais da educação soluções para identificar 

e analisar as dificuldades encontradas com o intuito de melhorar os processos 

de ensino e de aprendizagem. 

Um dos motivos para a realização dessa pesquisa nasceu da busca de 

desenvolvimento pessoal: a minha própria trajetória como estudante e como 

profissional me levou a escolher este assunto. Minha graduação foi no curso de 

Ciências Contábeis e, durante o curso, percebia que muitos colegas de classe 

tinham dificuldade com conteúdo que envolvesse a matemática.  

Na área profissional, trabalhei em diversas funções ligadas ao curso, 

uma delas foi a tutoria eletrônica no curso de Ciências Contábeis. Nessa posição, 

conseguia verificar as habilidades e os pontos fracos de cada aluno. Atualmente, 

trabalho com a Contabilidade em uma empresa de software e percebo o quanto 

a matemática é importante para minha função.  

Verifiquei que as habilidades que adquiri ao longo do processo de 

aprendizagem me auxiliaram muito no meu crescimento profissional. Isso me 

levou a pesquisar sobre as habilidades matemáticas dos alunos do curso de 

Ciências Contábeis e assim mostrar a importância dessa disciplina na profissão 

do contador. 

Outro motivo desta pesquisa, apresentado logo após esta introdução, na 

seção 2, é o crescimento da Educação a Distância (EaD) no Brasil. O número de 

instituições de ensino públicas e privadas que ofertam cursos nesta modalidade 

vem aumentando significativamente, eliminando as barreiras de acesso à 

educação. O Ensino a Distância possibilita oportunidades a toda população, 

desenvolvendo conhecimento e a autoaprendizagem.  
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Na seção 3, demonstramos que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) do curso de Ciências Contábeis (BRASIL, 2004b) abordam as 

competências e as habilidades que o estudante desenvolve durante a sua 

formação, apresentando os conteúdos que o curso deve ter para formar bons 

profissionais, trazendo os conteúdos de formação básica - sendo um deles a 

Matemática -, os conteúdos de formação profissional e os conteúdos de 

formação teórica e prática. 

Uma forma de avaliar se os conteúdos aplicados conforme as DCN estão 

sendo absorvidos pelos alunos é por meio do Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (Enade), exigido para estudantes ingressantes e concluintes de 

cursos superiores. A prova contém conteúdos programáticos previstos nas 

diretrizes, avaliando o desempenho dos alunos. Podemos verificar também o 

nível do conhecimento adquirido durante o curso por intermédio do Exame de 

Suficiência do curso de Ciências Contábeis (CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, 2017). 

 Na seção 4, apontamos a importância do conhecimento e do 

aprimoramento matemático para a formação dos graduandos de Contabilidade. 

A profissão exige que os profissionais sejam dedicados e qualificados, por isso 

esta pesquisa tem como objetivo, investigar as habilidades matemáticas dos 

alunos do curso de Ciências Contábeis, e identificar os conteúdos importantes 

para a formação destes graduandos e as habilidades de matemática, sendo que 

ela se faz presente em diversos conteúdos da grade curricular. 

A Contabilidade e a Matemática são duas ciências muito próximas, uma 

complementa a outra e os recursos matemáticos são de grande importância para 

a formação do futuro contador. Mas a Matemática também auxilia no 

desenvolvimento de outras habilidades nos estudantes, estimulando o interesse 

e a curiosidade, desenvolvendo a capacidade para resolver problemas. Ela 

contribui para compreender o mundo a sua volta, auxiliando no exercício da 

cidadania. 

Entretanto, podemos perceber, por meio de pesquisas, que muitos 

alunos apresentam dificuldades em aprender a Matemática. Os motivos são 

diversos, por exemplo, a falta de interesse do aluno, a desmotivação, o conceito 

pré-existente sobre o assunto, o despreparo dos professores e a falta de 
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investimento nas escolas. Lima (2016), Ribeiro (2013) e Silva (2004) apontam os 

baixos índices obtidos em matemática e mostram as dificuldades dos alunos. 

Santos (2013) traz em sua pesquisa propostas e reflexões para amenizar essas 

dificuldades. 

Na seção 5, foram apresentados os procedimentos metodológicos, as 

etapas da pesquisa e sua caracterização metodológica (descritiva e qualitativa). 

O estudo de caso foi baseado na coleta de dados na Universidade Pitágoras 

Unopar. Foi aplicado um questionário com 6 questões para 8 alunos, sendo 

essas questões retiradas do Enade dos anos 2009 e 2015, tendo como objetivo 

avaliar os conhecimentos matemáticos dos alunos dos últimos semestres do 

curso de Ciências Contábeis. 

A instituição na qual desenvolvemos esta pesquisa, como já 

mencionado, é a Pitágoras Unopar, que oferta cursos na modalidade presencial 

e a distância. A Universidade atende mais de 450 polos em todo o Brasil, com 

42 cursos de graduação, 10 de pós-graduação e 10 de extensão. Dentre os 

cursos de graduação está o curso de Ciências Contábeis, que é ofertado nas 

duas modalidades.  

No sexto item, ainda da seção 5, foram apresentadas as áreas e também 

os conteúdos de cada questão aplicada aos alunos do curso de Ciências 

Contábeis. Na seção 6, foram apresentados os resultados da pesquisa e a 

análise de dados. Pudemos observar, por meio da leitura dos dados, muitas 

respostas incorretas. De modo geral, os alunos desenvolviam o problema, mas 

o interpretavam de forma diferente ou coletavam dados errados no enunciado, 

assinalando assim a alternativa incorreta. No entanto, também percebemos que 

os alunos de contábeis têm habilidades matemáticas e conhecimento na área.  

O grande objetivo do ensino da Matemática é preparar cidadãos para 

integrar uma sociedade cada vez mais complexa. É importante que os indivíduos 

consigam resolver situações problemáticas, raciocinando e adaptando os seus 

conhecimentos às necessidades do dia a dia. Essas necessidades que envolvem 

a Matemática, permitem o desenvolvimento de habilidades para tomar decisões, 

reconhecer problemas e buscar informações.  

 Ao analisarmos a grade curricular do curso, percebemos que a 

Matemática é um suporte para a compreensão de muitas disciplinas. Ter um 
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conhecimento amplo em conteúdos que envolvem essa disciplina pode propiciar 

maior habilidade ao contador para exercer sua profissão. Assim, esta pesquisa 

buscou investigar as habilidades matemáticas dos formandos do curso de 

Ciências Contábeis no Ensino a Distância, por meio da resolução de questões 

do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). A etapa 

documental contribuiu para apontar as habilidades matemáticas presentes em 

documentos oficiais como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Ciências Contábeis (BRASIL, 2004b) e nas orientações para o Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (Enade). Identificando os conteúdos da grade 

curricular do curso de Ciências Contábeis e a as disciplinas nas quais a 

Matemática se faz presente, com o intuito de mostrar como são importantes para 

a formação básica do profissional contábil. 
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2 ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) 

 

2.1 A MODALIDADE DO ENSINO A DISTÂNCIA NO BRASIL  

 

A modalidade de Ensino a Distância (EaD) no Brasil existe desde 1900. 

Os cursos profissionalizantes por correspondência eram ofertados por 

instituições de origem estrangeiras e ministrados por professores particulares 

nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1910, já eram observadas 

iniciativas de apoio a programas educativos com suporte dos meios eletrônicos, 

conforme Figueiredo (2015). 

Moore e Kearsley (2007) confirmam o histórico do EaD, que começa com 

os cursos de instrução entregues pelo correio. Denominado usualmente estudo 

por correspondência, também era chamado estudo em casa pelas primeiras 

escolas com fins lucrativos e de estudo independente pelas universidades. 

Depois do correio, utilizou-se o rádio e a televisão, usados como meios 

de apoio. Mugnol (2009) afirma que o primeiro atingia todas as camadas sociais 

e níveis etários e o governo brasileiro utilizou a rede de emissoras de rádio para 

a distribuição de programas educativos e culturais. Nas décadas de 1960 e 1970, 

a televisão teve vários incentivos para uso educacional, por meio da televisão 

educativa, transmitindo conhecimento através dos programas. Outro meio 

educativo foi o cinema, mas essa forma de ensino não foi muito usada devido 

aos custos de produção e a outros fatores que influenciavam a transmissão.  

Vechia et al. (2011) relata que, com relação aos computadores, estes 

chegaram ao Brasil em 1970 por meio das universidades, mas eram de difícil 

acesso para a população. Com o decorrer do tempo ficaram mais acessíveis, 

tanto no aspecto prático como econômico. Com isso várias pessoas puderam tê-

los em suas casas, com acesso à internet, o que veio a contribuir para a 

disseminação da Educação a distância. 

De acordo com Mugnol (2009), por volta de 1990, com a dispersão das 

tecnologias de informação e de comunicação, começam a surgir programas 

oficiais e formais de EaD, incentivados pelas secretarias de educação municipais 
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e estaduais, sendo algumas iniciativas isoladas e outras em parceria com as 

universidades.  

Segundo Maia (2007), por volta de 1995, com o desenvolvimento 

explosivo da internet, ocorreu um ponto de ruptura na história da EaD. Surge 

então, um novo território para a educação o espaço virtual da aprendizagem, 

digital e baseado na rede. Conforme Sampaio Figueiredo (2015), desde 1998, 

os cursos de graduação e pós-graduação podem ser ministrados totalmente na 

modalidade a distância no Brasil por meio das tecnologias da comunicação e da 

informação.  

Dessa forma, chegamos a uma definição mais atual de Educação a 

Distância, inscrita no Decreto 9.057, de 25 de maio de 2017 (BRASIL, 2017a), 

capítulo I, no artigo 1º das Disposições Gerais: 

 
Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a 
modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra 
com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, 
com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e 
desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais 
da educação que estejam em lugares e tempos diversos. 

 

A modalidade de Educação a Distância trouxe um impacto intenso na 

história da educação nos últimos anos. Ela não tem restrição de tempo e espaço 

e isso contribui para facilitar a frequência a um curso, no caso de alunos que 

moram distantes das instituições, daqueles que trabalham ou viajam e não 

conseguem conciliar essas atividades com os estudos, enfim, pessoas que por 

diversos motivos deixam de estudar. A EaD facilita a busca por novos 

aprendizados.  

Para Baseggio e Muniz (2009), a modalidade a distância (EaD) prevê a 

construção da autonomia do aluno no processo de ensino e aprendizagem. O 

aluno que opta por esta modalidade, aprende a administrar seu tempo, 

exercitando assim sua autonomia, sendo ele o centro do processo de ensino e 

aprendizagem, explorando seus pontos fortes e limitações, cumprindo com as 

atividades planejadas. 

Percebe-se que a Educação a Distância, assim como o presencial, exige 

que o aluno seja dedicado, empenhado e organizado para o estudo, expandindo 
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dessa forma o acesso ao conhecimento e contribuindo para o aprendizado ao 

longo da vida.  

2.2 O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E O SEU CRESCIMENTO NO ENSINO A DISTÂNCIA 

O Ensino a Distância vem crescendo e sendo adotado por diversas 

universidades com o objetivo de eliminar as barreiras de acesso à educação, 

oferecendo oportunidade para a população, proporcionando ensino com 

flexibilidade, podendo assim o estudante fazer seu horário conforme sua 

disponibilidade. 

Maia (2007) aponta que a EaD é uma modalidade de ensino e 

aprendizagem que precisa ter o apoio e ser planejada por uma instituição de 

ensino. No caso de Ensino Superior no Brasil, é preciso que a instituição seja 

credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) para oferecer os cursos. 

Com a regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996, art. 80), o poder público passou a incentivar o 

desenvolvimento da Educação a Distância, reconhecendo o significado da 

modalidade, desde que esteja dentro das exigências e dos procedimentos para 

credenciamento institucional. 

 

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime 
especiais, será oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União.  
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de 
exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a 
distância.  
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de 
programas de educação a distância e a autorização para sua 
implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, 
podendo haver cooperação e integração entre os diferentes 
sistemas.  
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, 
que incluirá:  
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens;  
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente 
educativas;  
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, 
pelos concessionários de canais comerciais. 
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Vertuan (2009) afirma que o crescimento e a convergência do potencial 

das tecnologias da informação e da comunicação fazem com que a Educação a 

Distância, contribua para a expansão do Ensino Superior do Brasil, além de 

favorecer a transformação dos métodos tradicionais de ensino em uma 

inovadora proposta pedagógica. 

Conforme o Guia de Percurso 2017/1 do curso de Ciências Contábeis 

da Universidade Pitágoras Unopar (UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, 

2017), estudar a distância tem com o princípio o estudo autônomo, ou seja, que 

o aluno determine qual será o tempo dedicado para as leituras, pesquisas, 

estudos com os materiais didáticos e os conteúdos das disciplinas. 

O levantamento realizado na base de dados que contém o Cadastro de 

Instituições e Cursos de Educação Superior, do Ministério da Educação 

(BRASIL, 2017b), mostra como a Educação a Distância vem crescendo. 

Atualmente, são 374 instituições ativas nessa modalidade, sendo que 86 

instituições possuem o curso de Ciências Contábeis, com 203.747 vagas 

autorizadas. 

Quadro 1 - Instituições ativas na modalidade a distância no curso de Ciências 
Contábeis 

Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 

Centro Universitário de 
Araras - Dr. Edmundo 

Ulson (UNAR) 

Centro Universitário 
Claretiano (CEUCLAR) 

Universidade de Uberaba 
(UNIUBE) 

Centro Universitário de 
Rio Preto (UNIRP) 

Universidade Estácio de 
Sá (UNESA) 

Universidade Veiga de 
Almeida (UVA) 

Universidade Castelo 
Branco (UCB) 

Centro Universitário Ítalo-
Brasileiro (UNIÍTALO) 

Universidade Cruzeiro do 
Sul (UNICSUL) 

Universidade Pitágoras 
Unopar 

Universidade Nove de 
Julho (UNINOVE) 

Universidade Nove de 
Julho (UNINOVE) 

Universidade Nove de 
Julho (UNINOVE) 

Universidade Paulista 
(UNIP) 

Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais 

(PUC Minas) 

Centro Universitário 
Newton Paiva (Newton 

Paiva) 

Centro Universitário Una 
(UNA) 

Universidade Santo 
Amaro (UNISA) 

Universidade Salvador 
(UNIFACS) 

Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB) 

Universidade Tiradentes 
(UNIT) 

Universidade Católica de 
Brasília (UCB) 

Universidade Cidade de 
São Paulo (UNICID) 

Universidade Paranaense 
(UNIPAR) 

Universidade do 
Contestado (UNC) 

Centro Universitário Ritter 
dos Reis (UNIRITTER) 
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Quadro 1 - Instituições ativas na modalidade a distância no curso de Ciências 
Contábeis                                                                                         (continuação) 

Universidade Luterana do 
Brasil (ULBRA) 

Universidade Anhembi 
Morumbi (UAM) 

Universidade do Grande 
Rio Professor José de 

Souza Herdy 
(UNIGRANRIO) 

Universidade Universus 
Veritas Guarulhos 
(Univeritas UNG) 

Universidade do Sul de 
Santa Catarina (UNISUL) 

Universidade de Franca 
(UNIFRAN) 

Universidade Braz Cubas 
(UBC) 

Universidade Federal do 
Espirito Santo (UFES) 

Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) 

Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) 

Centro Universitário 
Cenecista de Osório 

Universidade Salgado de 
Oliveira (UNIVERSO) 

Universidade Anhanguera 
(UNIDERP) 

Centro Universitário da 
Grande Dourados 

(UNIGRAN) 

Universidade Potiguar 
(UNP) 

Universidade do Estado 
de Mato Grosso 

(UNEMAT) 

Universidade do Ceuma 
(UNICEUMA) 

Universidade Santa 
Cecília (UNISANTA) 

Universidade 
Metropolitana de Santos 

(UNIMES) 

Universidade Positivo 
(UP) 

Faculdade Campus 
Elíseos (FCE) 

Centro Universitário do 
Instituto de Educ.Superior 
de Brasília - IESB (IESB) 

Faculdade de Estudos 
Administrativos de Minas 

Gerais - FEAD-MG 
(FEAD - MG) 

Centro Universitário Jorge 
Amado (UNIJORGE) 

Centro Universitário de 
Maringá - UNICESUMAR 

(UNICESUMAR) 

Faculdade Educacional 
da Lapa (FAEL) 

Centro Universitário 
Estácio de Ribeirão Preto 

(Estácio Ribeirão Pre) 

Faculdade Novo Milênio 
(FNM) 

Centro Universitário 
Assis Gurgacz (FAG) 

Centro Universitário 
Sociesc 

Centro Universitário do 
Norte (UNINORTE) 

Centro Universitário da 
Serra Gaúcha (FSG) 

Centro Universitário 
Planalto do Distrito 
Federal - UNIPLAN 

(UNIPLAN) 

Centro Universitário 
Leonardo da Vinci 

(UNIASSELVI) 

Centro Universitário 
Internacional (UNINTER) 

Centro Universitário 
Maurício de Nassau de 

Maceió 

Faculdade Metropolitana 
de Maringá 

Centro Universit. Estácio 
de Santa Catarina – 

Estácio de Santa 
Catarina 

Faculdade de Telêmaco 
Borba (FATEB) 

Centro Universitário 
Projeção (FAPRO) 

Universidade Fumec 
(FUMEC) 

Faculdade Integrada da 
Grande Fortaleza (FGF) 

Centro Universitário 
Fundação de Ensino 

Octávio Bastos - FEOB 
(UNIFEOB) 

Faculdade Metropolitana 
da Grande Fortaleza 

(FAMETRO) 

Centro Universitário Inta 
(UNINTA) 

Faculdade do Maranhão 
(FACAM-MA) 

Centro Universitário 
Maurício de Nassau 

(UNINASSAU) 

Centro Universitário 
Maurício de Nassau 

(UNINASSAU) 
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Quadro 1 - Instituições ativas na modalidade a distância no curso de Ciências 
Contábeis                                                                                            (conclusão) 

Centro Universitário de 
Patos de Minas (UNIPAM) 

Faculdade Dom Pedro II 
(FDPII) 

Faculdade Cidade Verde 
(FCV) 

Centro Universitário 
Facvest (UNIFACVEST) 

Faculdade Unyleya Centro Universitário 
Senac (SENACSP) 

Faculdade Futura Faculdades Opet Faculdade Fipecafi 
(FIPECAFI) 

Centro Universitário Uma 
de Bom Despacho (UNA) 

Faculdade Católica 
Paulista (FACAP) 

 

Fonte: Brasil (2017b)    
 

No quadro 1, pudemos observar que o número de instituições da 

modalidade a distância do Curso de Ciências Contábeis é grande, havendo ainda 

uma tendência ao crescimento de instituições ofertando o curso. O Ensino a 

Distância facilita a busca pelo aprendizado de muitos alunos, pois proporciona a 

flexibilidade para estudar, contribuindo principalmente para os que possuem 

dificuldade de tempo e locomoção, dando oportunidades a todos. Um dos fatores 

motivadores de tratar sobre esta pesquisa é o crescimento contínuo dos cursos 

de Ciências Contábeis EaD no Brasil.  
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3 DOCUMENTOS OFICIAIS, EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS 

ESTUDANTES E CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

3.1 OS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS SEGUNDO OS DOCUMENTOS OFICIAIS E O 

CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

A Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004 (BRASIL, 

2004b), institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis enseja condições para que o futuro 

contabilista seja capacitado a: 

 
I – compreender as questões científicas, técnicas, sociais, 
econômicas e financeiras, em âmbito nacional e internacional e 
nos diferentes modelos de organização; 
II – apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais 
envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções 
de atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas;  
III – revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às 
implicações organizacionais com o advento da tecnologia da 
informação. 
 

Conforme Carneiro et al. (2009), as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) têm por objetivo servir de referência para as Instituições de Ensino 

Superior (IES) na organização de seus programas de formação, flexibilizando a 

construção dos currículos e priorizando a indicação de áreas do conhecimento a 

serem consideradas, em vez de estabelecer disciplinas e cargas horárias 

definidas. 

Para os graduandos de Contabilidade é muito importante o 

aprimoramento do conhecimento para a sua formação, pois cada vez mais esta 

profissão exige profissionais dedicados e qualificados, por isso esta pesquisa 

busca apontar as habilidades que os alunos do curso de Ciências Contábeis 

apresentam em disciplinas que envolvem a Matemática, pois ela se faz presente 

em diversos conteúdos da grade curricular.  

As DCN do curso de Ciências Contábeis, no seu art. 5 (BRASIL, 2004), 

tratam dos conteúdos de formação que devem estar presentes no curso, 

proporcionando a harmonização das normas e padrões internacionais de 
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Contabilidade. O inciso I apresenta mais especificamente a ligação da 

Matemática com a Contabilidade. 

 
Art. 5º Os cursos de graduação em Ciências Contábeis, 
bacharelado, deverão contemplar, em seus projetos 
pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que 
revelem conhecimento do cenário econômico e financeiro, 
nacional e internacional, de forma a proporcionar a 
harmonização das normas e padrões internacionais de 
contabilidade, em conformidade com a formação exigida pela 
Organização Mundial do Comércio e pelas peculiaridades das 
organizações governamentais, observado o perfil definido para 
o formando e que atendam aos seguintes campos interligados 
de formação: 
 
 I - conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados com 
outras áreas do conhecimento, sobretudo Administração, 
Economia, Direito, Métodos Quantitativos, Matemática e 
Estatística; 
 
II - conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos 
atinentes às Teorias da Contabilidade, incluindo as noções das 
atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais, governamentais e não-
governamentais, de auditorias, perícias, arbitragens e 
controladoria, com suas aplicações peculiares ao setor público e 
privado;  
 
III - conteúdos de Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular 
Supervisionado, Atividades Complementares, Estudos 
Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em Laboratório de 
Informática utilizando softwares atualizados para Contabilidade. 
 

Conforme Carneiro et al. (2009), as atividades complementares são 

atividades acadêmicas que integram na formação do estudante, seguindo o 

regulamento e carga horária específica, de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, com objetivo de flexibilizar os currículos. 

Verifica-se de maneira geral que os conteúdos apresentados nas 

Diretrizes, são essenciais aos alunos do curso de Ciências Contábeis para sua 

formação e domínio da profissão. Conteúdos de formação básica para o 

contador compreendem também os estudos de disciplinas que envolvem 

conhecimentos matemáticos, como os Métodos Quantitativos, Matemática e 

Estatística. 
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3.2 O EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - ENADE 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) foi 

instituído em 14 de abril de 2004 conforme a Lei nº 10.861 (BRASIL, 2004a), 

com o objetivo de garantir aos cursos de graduação e aos estudantes o 

desempenho acadêmico, mediante processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior. O Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (Enade) foi definido pela mesma lei, pois é parte integrante do 

Sinaes.  

De acordo com a Portaria INEP nº 294 (BRASIL, 2016), o Enade tem 

como objetivo geral:  

Avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos 
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, 
às habilidades e competências para a atualização permanente e 
conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre 
outras áreas do conhecimento. 

 

O exame é obrigatório e o não comparecimento à prova põe o estudante 

em uma situação irregular. A situação de regularidade em relação a essa 

obrigação fica registrada no histórico escolar. Os alunos habilitados a fazer o 

exame são todos os alunos ingressantes e concluintes dos cursos que serão 

avaliados naquele ano.  

Ele é composto de uma prova geral de conhecimentos e de uma prova 

específica de cada área, com conteúdos agregados durante a formação. Os 

alunos ingressantes participam apenas da prova geral de conhecimentos, os 

concluintes realizam a prova geral e a prova específica da área. 

Cada edição do Enade tem um processo próprio na construção das 

provas, tendo como início a elaboração das diretrizes para cada área e para o 

componente de formação geral. As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos 

de Graduação, o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e 

outros documentos oficiais relevantes contribuem para a elaboração das 

diretrizes da prova. 

O relatório do Enade 2015 (INEP, 2015) apresenta as diretrizes para 

composição da prova, como podemos verificar no quadro 2 a seguir.  
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Quadro 2 – Caraterística do egresso do curso, conjunto de recursos e objeto de 

conhecimento conforme diretrizes da prova do Enade 
CARACTERÍSTICA(s) 

DE PERFIL 
CONJUNTO DE 

RECURSOS 
OBJETO (s) DE 

CONHECIMENTO 

Conjunto de 
características do 
egresso do curso. 

Uma expansão do termo 
competências, que 

compreende a 
mobilização de 

conhecimentos, saberes, 
escolhas éticas e 

estéticas, habilidades, 
posturas, entre outros, 

para permitir agir 
eficazmente em um 
determinado tipo de 

situação, apoiado em 
conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles. 

São os conteúdos que 
devem ser mobilizados por 

meio dos recursos 
(competências e 
habilidades) pelo 

profissional dotado do perfil 
esperado. 

Algumas vezes o item 
solicita a utilização de dois 

ou três objetos de 
conhecimento. Neste caso, 
o item deve ser capaz de 

articular todos os conteúdos. 

Fonte: adaptado do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio   
Teixeira (2015)  

O Enade é formado pelo Questionário do Estudante, Questionário dos 

Coordenadores de Curso, questões de avaliação da prova e os dados do Censo 

da Educação Superior. 

A avaliação se estrutura em dois componentes: formação geral e 

conhecimento específico. A prova contém 40 questões, sendo 10 questões de 

formação geral (8 questões objetivas de múltipla escolha e 2 discursivas), e 30 

questões de componentes específicos (27 questões objetivas de múltipla 

escolha e 3 discursivas).  

Nas questões de formação geral, espera-se dos graduandos uma 

compreensão de temas que superem seu ambiente próprio da formação 

profissional específica, são avaliados aspectos como vocabulário e escrita 

gramatical adequada, clareza, coesão e coerência na contextualização. As 

questões de formação específica contemplam as particularidades de cada área 

e o domínio dos conhecimentos. Conforme o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), Portaria Normativa nº 40/2007 (BRASIL, 2007): 

 
Art. 33-E O ENADE será realizado todos os anos, aplicando-se 
trienalmente a cada curso, de modo a abranger, com a maior 
amplitude possível, as formações objeto das Diretrizes 
Curriculares Nacionais, da legislação de regulamentação do 
exercício profissional e do Catálogo de Cursos Superiores de 
Tecnologia. 
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O exame passou a vigorar a partir de 2004, a primeira avaliação do curso 

de Ciências Contábeis ocorreu em 2006 e os demais exames ocorreram nos 

anos de 2009, 2012 e 2015. O objetivo dessa prova é verificar o rendimento final 

dos alunos, as habilidades e competências agregadas no decorrer do curso, 

garantindo por meio da análise dos resultados das várias edições a qualidade na 

educação superior e a qualidade dos profissionais que vão atuar no mercado de 

trabalho.  

Ele passou por diversas modificações durante seus anos de existência. 

As inovações mais recentes são: o estudante deve permanecer na sala de 

aplicação da prova pelo tempo mínimo de uma hora, regra adotada em 2013; 

publicação do Manual do Estudante e obrigatoriedade de resposta ao 

questionário do estudante, adotadas em 2014. 

Observa-se que, nos conteúdos programáticos das provas, são avaliados 

os conhecimentos específicos adquiridos pelos estudantes de cada área, para 

avaliar as habilidades dos alunos na solução de problemas, a evolução de seu 

conhecimento e também suas competências para compreensão de temas 

exteriores, ligados à realidade mundial e a outras áreas do conhecimento.  

O exame utiliza os conteúdos programáticos, previsto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais relacionadas ao curso. O Enade é uma oportunidade na 

qual os alunos conseguem verificar se suas habilidades, competências e 

conhecimentos previstos nas diretrizes foram incorporados no decorrer da 

graduação. 

Para Ostetto, Cittadin e Ritta (2010), é possível perceber que a 

identificação dos componentes específicos abordados no Enade é fundamental 

para que os gestores desenvolvam ações, visando aprimorar os conteúdos 

programáticos de seus currículos e promover metodologias de ensino com o 

intuito de garantir a formação de profissionais capacitados para atuação no 

mercado de trabalho. 

As DCN consideram o conhecimento matemático como um conhecimento 

de formação básica, o que justifica a importância dele nos currículos dos cursos. 

Também verificamos a importância deste conhecimento nas questões propostas 

pelo Enade, uma vez que a prova é elaborada com base nas DCN do curso. 

Com base no Enade, verificamos por meio dos relatórios divulgados no 
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site do INEP as condições e processos de aprendizagem de cada área em todo 

o país. Com o Enade pretende-se avaliar a qualidade do Ensino Superior. O 

último relatório de síntese disponível é de 2015 (INEP, 2015), esse relatório 

aponta os objetivos das questões de conhecimento geral e específico.  

O INEP tomou como foco as questões de conhecimento geral analisando 

a capacidade dos estudantes de ler e interpretar textos, analisar e criticar 

informações, induzir e/ou deduzir as conclusões, fazer escolhas, comparações, 

avaliar consequências, questionar a realidade e saber argumentar de modo 

coerente. O INEP direcionou a verificação das competências projetando ações 

para emitir opiniões, propondo solução para problemas, construindo 

perspectivas, administrando conflitos, fazendo elaboração de síntese e atuando 

conforme os princípios éticos.  

Nas questões de conhecimento específico, os alunos devem ter 

capacidade para compreender as questões científicas, técnicas, sociais, 

econômicas e financeiras, raciocínio lógico, capacidade crítico-analítica, 

raciocínio quantitativo, visão sistêmica e holística, habilidade de comunicação e 

interação, compreensão de inovações tecnológicas e conduta ética.  

A prova do Enade 2015 (INEP, 2015), em relação ao componente de 

conhecimentos específicos da área de Ciências Contábeis, avaliou se o 

estudante desenvolveu, no processo de formação, competências, como: 

utilização de terminologias, linguagem adequada ao curso, visão sistêmica e 

interdisciplinar, domínio do processo de identificação, reconhecimento, 

mensuração e evidenciação, capacidade crítica analítica, capacidade para gerar 

informações, normatização e compreensão da conduta ética. 

De acordo com a Portaria INEP nº 220, de 10 de junho de 2015 (BRASIL, 

2015), a prova do Enade 2015, no Componente de Conhecimento Específico da 

Área de Ciências Contábeis, adotou como referencial os seguintes objetos de 

conhecimento: 
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Quadro 3 - Objetos de conhecimento, na prova Enade, no Componente de 
Conhecimento Específico 
I - Teoria da Contabilidade; 

II – Contabilidade financeira/societária; 

III – Contabilidade gerencial e custos: 

 Contabilidade de Custos; 

 Análise de Custos; 

 Contabilidade Gerencial; 

 Controladoria; 

 Sistemas de informações contábeis; 

IV – Contabilidade aplicada ao setor público: 

 Contabilidade pública; 

 Orçamento público; 

 Finanças públicas; 

 Controladoria pública; 

V- Auditoria, Perícia e Arbitragem; 

VI – Análise de demonstrações contábeis; 

VII - Administração financeira; 

VIII – Legislação: 

 Societária e empresarial; 

 Fiscal e tributária; 

 Trabalhista; 

IX – Métodos quantitativos aplicados à Contabilidade e atuarias; 

X – Ética profissional e responsabilidade socioambiental. 

Fonte: adaptado do INEP (2015)  

Com base nesses objetos, o INEP analisa os resultados e realiza uma 

análise sobre o perfil e o desempenho do aluno. 

A edição do Enade 2015 contou com a participação de estudantes de 

1.035 cursos de Ciências Contábeis. Nesse universo, 888 Instituições eram 

privadas, número correspondente a 85,8% dos cursos avaliados. 

Tabela 1 – Distribuição absoluta e percentual na linha de Cursos Participantes 
por Categoria Administrativa, segundo a Grande Região – Enade/2015 – 
Ciências Contábeis 

 Categoria Administrativa 

Grande Região Total Pública Privada 

Brasil 1.035 
100,0% 

147 
14,2% 

888 
85,8% 

NO 71 
100,0% 

13 
18,3% 

58 
81,7% 

NE 189 
100% 

44 
23,3% 

145 
76,7% 
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Tabela 1 – Distribuição absoluta e percentual na linha de Cursos Participantes 
por Categoria Administrativa, segundo a Grande Região – Enade/2015 – 
Ciências Contábeis.                                                                            (conclusão) 

SE 438 
100,0% 

33 
7,5% 

405 
92,5% 

SUL 224 
100,0% 

35 
15,6% 

189 
84,4% 

CO 113 
100,0% 

22 
19,5% 

91 
80,5% 

Fonte: INEP (2015) - Adaptado pela autora 

Percebemos, na Tabela 1, que a região Sudeste foi a de maior 

representação, com 438 cursos, vindo em seguida as Regiões Sul, Nordeste, 

Centro Oeste e Norte, esta última com a menor representação: 71 cursos. A 

Região Nordeste é a que apresenta a maior proporção de cursos em instituições 

públicas, por outro lado a Região Sudeste apresenta a maior quantidade de 

cursos em instituições privadas. 

Tabela 2 – Distribuição absoluta e percentual na linha de Cursos Participantes 
por Organização Acadêmica, segundo a Grande Região – Enade/2015 – 
Ciências Contábeis  

  Organização Acadêmica 

Grande 
Região 

Total Universidades Centro 
Universitários 

Faculdade
s 

Brasil 1.035 
100,0% 

333 
32,2% 

141 
13,6% 

561 
54,2% 

NO 71 
100,0% 

13 
18,3% 

7 
9,9% 

51 
71,8% 

NE 189 
100% 

56 
29,6% 

11 
5,8% 

122 
64,6% 

SE 438 
100,0% 

135 
30,8% 

84 
19,2% 

219 
50,0% 

SUL 224 
100,0% 

98 
43,8% 

25 
11,2% 

101 
45,1% 

CO 113 
100,0% 

31 
27,4% 

14 
12,4% 

68 
60,2% 

Fonte: INEP (2015) -  Adaptado pela própria autora 

Ao analisarmos a Tabela 2, verificamos que, dos 1.035 cursos de 

Ciências Contábeis do Brasil, 561 cursos são oferecidos em faculdades, 

predominando esse resultado (de maior concentração em faculdades) em todas 

as Regiões. 
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Tabela 3 – Distribuição absoluta dos alunos por Grande Região segundo a 
Condição de Presença – Enade/2015 – Ciências Contábeis 

Condição de 

Presença 

Brasil NO NE SE SUL CO 

Inscritos 65.283 3.508 11.360 24.087 18.241 8.087 

Ausentes 10.112 483 2.168 3.653 2.080 1.728 

Presentes 55.171 3.025 9.192 20.434 16.161 6.359 

% Ausentes 15,5% 13,8% 19,1% 15,2% 11.4% 21,4% 

Fonte: INEP (2015) - Adaptado pela própria autora 

A Tabela 3 aponta para a inscrição de 65.283 estudantes. No Relatório, 

encontramos a informação de que 56.012 estudantes eram de instituições 

privadas e 9.271 de instituições públicas. Destes estudantes, 55.171 estavam 

presentes, desde a maioria era da regia SE e SUL. 

Tabela 4 – Estatísticas Básicas das Notas da Prova por Grande Região – 
Enade/2015 – Ciências Contábeis 

Estatísticas Brasil NO NE SE SUL CO 

Média 40,6 39,2 40,6 42,1 40,0 37,9 

Erro padrão da 

média 

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

Desvio Padrão 13,0 12,1 13,0 13,3 12,8 12,7 

Mínima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mediana 39,8 38,7 39,9 41,5 39,3 36,7 

Máxima 94,4 81,6 86,4 94,4 89,4 85,0 

Fonte: INEP (2015) - Adaptado pela própria autora 

A média das notas do exame no Brasil foi 40,6. A Região Sudeste obteve 

a média mais alta e a Centro Oeste, a média mais baixa. A obtenção dessa média 

para  Brasil, em uma prova com notas de 0 a 100, nos faz refletir sobre as 

dificuldades na formação de nossos futuros profissionais.  

Para analisarmos a avaliação da formação geral e da formação 

específica em relação ao componente da prova, apresentamos as Tabelas 5 e 6 

a seguir: 
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Tabela 5 – Estatísticas Básicas das Notas do Componente de Formação 
Geral por Grande Região – Enade/2015 – Ciências Contábeis  

Estatísticas Brasil NO NE SE SUL CO 

Média 51,0 50,8 50,6 51,8 50,9 49,3 

Erro padrão da média 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 

Desvio Padrão 15,9 15,3 16,6 15,9 15,3 16,1 

Mínima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mediana 51,8 51,3 51,8 52,6 51,4 50,2 

Máxima 98,6 94,8 98,6 96,4 96,4 96,8 

Fonte: INEP (2015)  adaptado pela própria autora 

Tabela 6 – Estatísticas Básicas das Notas do Componente de Conhecimento 
Específico por Grande Região – Enade/2015 – Ciências Contábeis  

Estatísticas Brasil NO NE SE SUL CO 

Média 37,1 35,4 37,2 38,9 36,4 34,1 

Erro padrão da média 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 

Desvio Padrão 14,6 13,8 14,4 14,9 14,4 14,1 

Mínima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mediana 36,0 34,5 36,3 38,3 35,0 32,8 

Máxima 96,5 90,0 89,0 94,3 96,5 88,2 

Fonte: INEP (2015)  adaptado pela própria autora 

Na tabela 5, relativa à formação geral, os alunos obtiveram desempenho 

médio de 51,0. Na tabela 6, no entanto, relativa ao conhecimento específico, a 

média do desempenho foi de 37,1. Podemos observar, por meio dessas tabelas, 

que as médias são baixas. 

Conforme o relatório Enade, disponibilizado no site do INEP (2015), essa 

edição do exame foi aplicada no dia 22 de novembro de 2015 apenas aos 

estudantes que estavam no último ano do curso de Ciências Contábeis, ou seja, 

estudantes concluintes.  

O relatório contribui para o exame, pois serve como um indicador de 

qualidade do desempenho dos estudantes, consequentemente avalia o mesmo 

fator de cursos e universidades. 
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3.3 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE (CRC) 

O Exame de Suficiência é um requisito que o estudante do curso de 

Ciências Contábeis precisa superar para fazer o registro profissional junto ao 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e poder exercer sua profissão.  

Conforme o edital do Exame de Suficiência nº 2/2017 do CFC 

(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2017), seu objetivo é comprovar 

um conhecimento médio ou mínimo de conteúdos programáticos do curso de 

Ciências Contábeis. As habilidades e os conhecimentos do Exame de Suficiência 

poderão ser associados às diversas etapas do processo contábil, avaliados de 

forma interdisciplinar. 

O exame é executado pela Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC). 

A prova é composta de 50 questões objetivas para bacharéis em Ciências 

Contábeis, abrangendo os seguintes conteúdos: 

 

 Contabilidade Geral 

 Contabilidade de Custos 

 Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

 Contabilidade Gerencial 

 Controladoria 

 Noções de Direito 

 Matemática Financeira e Estatística 

 Teoria da Contabilidade 

 Legislação e Ética Profissional 

 Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade 

 Auditoria Contábil 

 Perícia Contábil 

 Língua Portuguesa 

Com a aprovação no exame, o candidato poderá emitir com seu CPF e 

senha, sua certidão de aprovação, no sistema de inscrição do Exame de 

Suficiência, ou poderá solicitar, presencialmente, nos Conselhos Regionais de 

Contabilidade.  
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A seguir, apresentamos um exemplo de um exercício do Exame de 

Suficiência – Prova 2017/2 (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 

2017): 

1) Em 30.6.2017, uma Sociedade Empresária tomou um empréstimo 

bancário no valor de R$ 100.000,00, que deverá ser pago em 30.12.2017. A 

taxa de juros composta para a operação foi fixada pelo banco em 3% ao mês, 

capitalizada mensalmente. Na data da liberação da operação, o banco cobrou 

uma taxa administrativa de liberação de contrato no valor de R$ 2.000,00 e o 

valor creditado na conta corrente bancária da Sociedade Empresária foi de R$ 

98.000,00.  

Considerando-se apenas as informações apresentadas, o valor que 

mais se aproxima do valor a ser pago pela Sociedade Empresária em 

30.12.2017 é: 

 

a) R$ 115.640,00.  

b) R$ 117.017,13.  

c) R$ 118.000,00.  

d) R$ 119.405,23. 

 

M= C.(1+i)n 

C= 100.000,00 

M= ? 

N= 6 meses 

I= 3% ao mês 

M= 100.000,00 x (1 + 0,03)6  

M= 100.000,00 x (1,03)6 

M= 100.000,00 x 1,194052 

M= 119.405,23 

Para resolver esse exercício, o aluno precisava ter conhecimento sobre 

cálculo de taxa de juros composta e cálculos simples de Matemática, para assim 

encontrar o valor que mais se aproximava do valor a ser pago pela Sociedade 

Empresária, em 30.12.2017. 
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Percebemos que este exame e o Enade Ciências Contábeis têm como 

objetivos colaborar para a boa formação dos futuros contadores de acordo com 

conteúdos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais, pois as provas se 

baseiam na grade curricular do curso, exigindo dos estudantes conhecimentos 

dos conteúdos para formar bons profissionais. 
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4 A MATEMÁTICA E O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

4.1 CONHECIMENTO MATEMÁTICO E A RELAÇÃO COM O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Ao realizar o levantamento de pesquisas que tratam da importância do 

conhecimento da Matemática e a relação com cursos de Ciências Contábeis, 

percebemos que elas têm possibilitado discussões e debates que contribuíram para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Silva e Machado (2004) tinham como objetivo, verificar os baixos índices 

obtidos em Matemática por estudantes, em exames ou concursos, assim como o 

reduzido número de pesquisas na área contábil com aplicação da teoria matemática. 

Foram aplicadas 8 questões sobre a importância da Matemática e seu aprendizado, 

para 7.201 alunos, em 16 faculdades do Rio de Janeiro. Por meio dessas questões, 

os pesquisadores chegaram à conclusão de que os alunos reconhecem a relevância 

da Matemática e que sua aplicação na área contábil é muito importante. Ficou 

constatado, ainda, que há um problema mais extenso a ser estudado e que o resultado 

apurado na pesquisa não conseguiu demostrar o porquê do reduzido desempenho ao 

utilizar a Matemática. 

Côrtes (2010) fez uma análise sobre a aplicação de conteúdos da Matemática 

no curso de Ciências Contábeis e sobre sua importância para o curso. Foram 

aplicados 288 questionários, no Estado de Rondônia, em 3 Instituições de Ensino 

Superior. Como resultado, ficou claro que grande parte dos alunos tinha uma visão 

clara dos conceitos matemáticos, apontavam as disciplinas em que a Matemática era 

aplicada e afirmavam que as habilidades que o estudo da Matemática proporciona 

para a sua área de atuação eram: raciocínio lógico, análise lógica, capacidade de 

planejar, auxílio para a melhor tomada de decisão e desenvolvimento do melhor 

controle de finanças. 

Sá (2016), verificou os fatores que influenciavam o ensino da Matemática no 

curso de Ciências Contábeis. A pesquisa abordou as principais dificuldades 

enfrentadas pelos alunos no processo de ensino e aprendizagem e a percepção 

acerca da contribuição das disciplinas de Matemática.  

Foi aplicado um questionário para 9 docentes e 90 acadêmicos do curso, foi 

verificado que as dificuldades dos alunos estavam relacionadas às deficiências de 

conteúdos fundamentais para desenvolvimento do raciocínio lógico, dificuldade de 
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concentração, desinteresse, falta de esforço acadêmico e a falta de investimento do 

setor público. As conclusões revelaram a necessidade do desenvolvimento de 

estratégias para melhorar o desempenho acadêmico nas disciplinas nas quais a 

Matemática está presente.   

O objetivo geral de Limongi et al. (2012) era fazer uma revisão da literatura 

científica sobre as pesquisas que abordam Contabilidade e ciências como Matemática 

e Estatística e verificar suas contribuições. A justificativa para esta pesquisa é a 

necessidade de se fazer uma discussão na área contábil sobre o uso da Matemática. 

Para isso foram feitas consultas em bases de dados, tendo como base 135 trabalhos 

para uma análise preliminar. Concluiu-se por destas consultas, que o estudo atingiu o 

objetivo que se propôs e conseguiu apontar algumas direções, como a informação 

contábil pode se tornar mais útil se passar por tratamento matemático, as dificuldades 

dos estudantes em conteúdos de exatas, novos recursos para auxiliar a Matemática 

no dia a dia dos contadores. 

Lima et al. (2016) mostra em sua pesquisa as dificuldades dos alunos de 

Ciências Contábeis da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras 

(FAFIC), apontando sugestões para como a Matemática pode ser trabalhada de tal 

maneira que amplie o interesse dos estudantes pela disciplina em questão e amenize 

as dificuldades apresentadas. Segundo os autores, os estudantes apresentam 

dificuldades em Matemática principalmente pela má interpretação de informações, na 

utilização de fórmulas e por causa da dificuldade em efetuar cálculos simples, como 

frações, potências, proporcionalidades, cálculos percentuais e outros que, de acordo 

com os autores, são conteúdos utilizados no cotidiano. 

Nesse estudo, 53 alunos responderam um questionário entre os meses de 

março e abril de 2010, verificando-se que 28 alunos (53%) do curso de Ciências 

Contábeis disseram não possuir dificuldades com disciplinas de Matemática enquanto 

47% responderam que nem sempre obtêm bom desempenho, devido ao pouco tempo 

para estudar e à falta de preparo, entre outros motivos. 

De maneira geral, na pesquisa de Lima et al. (2016), os dados levantados 

mostraram que os estudantes consideravam a Matemática de suma importância para 

a Contabilidade e achavam que sem o domínio dela seria difícil exercer uma profissão 

que exigia trabalhar com números e fórmulas matemáticas.  

Os pesquisadores notaram que o fator complicador para trabalhar a 

Matemática em Ciências Contábeis era as limitações dos estudantes em relação à 



39 
 

interpretação de textos e desenvolvimento matemático de fórmulas, devido às 

deficiências de conhecimentos básicos da Matemática. Essa deficiência deve ser 

sanada por meio de trabalho integrado dos professores de Língua Portuguesa e de 

Matemática sempre que possível, para resgatar o conhecimento dos educandos. 

Ribeiro (2013) também realizou uma pesquisa com objetivo de analisar as 

dificuldades enfrentadas por alunos ingressantes no Ensino Superior da Faculdade de 

Pará de Minas (FAPAM), no que diz respeito aos conteúdos básicos da Matemática. 

O estudo selecionou apenas um aluno, que ingressou no curso com essas 

dificuldades, tendo o propósito de compreender as possíveis influências no 

aprendizado da Matemática.  

O autor verificou, levando em conta outras pesquisas, que parte dos alunos não 

apresentava domínio matemático necessário para a futura vida acadêmica após o 

Ensino Médio e que erros básicos eram cometidos durante as aulas de Matemática 

no Ensino Superior. Essa situação prejudicava o rendimento das aulas da disciplina 

nessas instituições, gerando alto número de reprovações.   

Na pesquisa de Ribeiro (2013), verificou-se que essa dificuldade pode ser 

superada se os alunos, escola e professores trabalharem juntos, buscando o sucesso 

do educando, procurando entender essas dificuldades e criando estratégias que 

auxiliem a reversão deste quadro. Algumas alternativas, como monitorias, estudos em 

grupos e individuais, atividades extras, dedicação do aluno e acompanhamento do 

professor foram apresentadas para melhorar esse quadro. 

Santos, Santos e Aragão (2013) apresentaram reflexões e propostas para 

amenizar as dificuldades de aprendizagens escolares com base em literatura e análise 

de experiência, buscando mostrar caminhos para uma metodologia inovadora que 

proporcionasse melhores resultados. Os autores concluem que o educador precisa 

inovar para despertar a criticidade no educando, pois as dificuldades, em parte, ainda 

cabem ao fato de que a comunidade e professores ainda veem a Matemática como 

um conteúdo de difícil compreensão e assimilação, cabendo aos educadores 

contribuir para uma aprendizagem de qualidade. 

O trabalho de Silva e Ferreira (2016) investigou a aderência existente entre o 

perfil desejado para o egresso do curso de Ciências Contábeis e a demanda do 

mercado de trabalho nas 10 maiores cidades com maior PIB do Estado de Goiás. 

Foram analisadas 306 vagas de emprego para o contador. Em uma das categorias 

analisadas, a “habilidade intelectual”, um dos quesitos mais solicitados pela empresa 



40 
 

era conhecer Matemática, ter capacidade analítica e bom raciocínio lógico. 

Também a pesquisa de Sampaio Figueiredo (2015) apresentou como objetivo 

geral investigar habilidades matemáticas, nesse caso, dos estudantes de um curso de 

licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância, da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM). O estudo foi realizado acerca dos temas “Espaço e Forma” e 

Grandeza e Medidas”. A primeira fase da pesquisa contou com a participação de 47 

licenciando, de 6 polos de atendimento presencial da UEM, que já haviam cursado as 

disciplinas de formação matemática. Esses estudantes responderam 14 questões 

escritas sobre a formação inicial e a Matemática com base na Prova Brasil do 5º ano 

do Ensino Fundamental.   

Para compreender melhor essas dificuldades, a pesquisadora realizou uma 

segunda etapa, na qual foram selecionados 12 participantes (entre os que haviam 

feito a primeira) para entrevistas individuais. Pôde-se então perceber que os 

estudantes apresentaram maiores dificuldades em relação aos conteúdos de “Espaço 

e Forma”. Tais conteúdos são considerados essenciais para o futuro pedagogo e o 

conhecimento consistente na sua área de atuação é parte das orientações nas 

Diretrizes Curriculares para a Pedagogia.  

Conforme já apontado, o conhecimento matemático é básico também na 

formação do contador, pois ele deve estar apto para atuar profissionalmente, tendo 

desenvolvido, ao longo de sua formação, diversos conhecimentos, dentre eles o 

matemático. 

Com essas pesquisas, pudemos observar que a Matemática é muito importante 

e está ligada à vida profissional do contador. Mesmo com alguns alunos apresentando 

dificuldades em determinados pontos, os estudantes sabem que essa ligação entre 

Contabilidade e Matemática contribui para seu conhecimento profissional e para o seu 

dia a dia. 

4.2 A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA PARA OS ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

É de grande relevância para o estudante a valorização do papel da Matemática, 

pois a Matemática auxilia a compreensão do mundo, desenvolve a capacidade para 

resolver os problemas e estimula o interesse e a curiosidade, contribuindo dessa 

forma para desenvolver suas habilidades nesta área. 

Santos, Santos e Aragão (2013) afirmam que a Matemática está impregnada 
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no entorno social do ser humano e se evidencia a cada nova aprendizagem. Todas as 

profissões da atualidade se apropriam do conhecimento matemático para criar, manter 

e sustentar regras, fórmulas, condutas. De acordo com Vertuan (2009), aprender 

Matemática requer do aluno interesse, investigação e reflexão.  

A Matemática é um desafio muito importante, ela nos auxilia no exercício da 

cidadania, calculando, medindo, argumentando, utilizando estatísticas. Para que o 

indivíduo realize tais ações com os conteúdos matemáticos, estes devem ser 

apresentados por meio de situações que motivem o aluno.  

A Matemática se faz presente desde o momento em que o estudante ingressa 

na escola e nos anos iniciais, ao analisarmos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

nº 9.394, da Educação Básica (BRASIL, 1996), seção III art. 32, esta afirma:  

 
O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá 
por objetivo a formação básica do cidadão. 
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 
 

Segundo Côrtes (2010), o estudo da Matemática é muito vantajoso para o 

desenvolvimento do ser humano e do profissional, intelectualmente essa importância 

deve ser transmitida a todos, mas não apenas de forma superficial, mencionando 

complicações no cotidiano, mas mostrando as aplicações existentes e por que essa 

utilização matemática é importante, nas mais variadas ciências. 

Nesse sentido, também os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998) dizem que:  

 
A matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão, ao 
desenvolver metodologias que enfatizem a construção de estratégias, 
a comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa 
pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na 
própria capacidade para enfrentar desafios. 
 

Para Lima et al. (2016), a Contabilidade e a Matemática são duas ciências 

muito próximas, que seguem caminhos semelhantes, tornando-se fundamental no 

desenvolvimento econômico e social das sociedades em geral.  

Ambas utilizam métodos quantitativos que auxiliam na tomada de decisão no 

âmbito das empresas e entidades afins. Conforme esses autores, é necessário e útil 

o conhecimento nessa área, pois dela surgem, muitas vezes, linhas mestras ou 

subsidiárias que auxiliam tanto o estudante quanto o profissional contábil a resolverem 
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questões. Elas ajudam também a melhorar os processos de planejamento e a eficácia 

das empresas, dando respostas quantitativas ou numéricas a perguntas que 

contabilistas podem não conseguir resolver apenas com teorias contábeis. 

Para os graduandos de Contabilidade, é muito importante o aprimoramento 

do saber relativo aos recursos matemáticos para a sua formação, pois esse enfoque 

auxilia a gerenciar o conhecimento para as tomadas de decisões exatas. 

 A Matemática é um suporte para o complemento de muitas disciplinas que 

estão presentes na grade curricular do curso. Segundo Silva e Machado (2004), o 

propósito de possuir um conhecimento matemático grande é melhorar a habilidade 

cognitiva do contador. Recursos matemáticos auxiliam na tomada de decisões, tendo 

em vista que é cada vez maior a quantidade de dados que precisam ser avaliados e 

as muitas possibilidades de resultados que podem surgir. Por meio dos recursos 

matemáticos, o contador consegue estudar o planejamento financeiro, calcular os 

custos, lucro, receita, fazer previsões, apresentar relatórios que auxiliam as empresas. 

4.3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

Para Sampaio Figueiredo (2015), as habilidades referem-se, especificamente, 

ao plano objetivo e prático do saber fazer e decorrem, diretamente, das competências 

que já foram adquiridas, transformando-se em habilidades. Mastelari (2017) 

acrescenta que a habilidade e a competência são aspectos relevantes do 

conhecimento que envolve a expertise, como aprendizado e a destreza em realizar e 

discernir a essencialidade do fazer. 

Podemos observar que competência e habilidade são dois conceitos que 

estão relacionados, ter competência é ter eficiência para cumprir alguma tarefa, é ter 

habilidade, conhecimento e atitude, e a habilidade é colocar em prática as teorias e 

conceitos adquiridos, é ter capacidade para fazer alguma coisa. 

Conforme Carneiro et al. (2009), as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 

devem conferir uma maior autonomia às Instituições de Ensino Superior na definição 

dos currículos, nos quais são detalhadas as disciplinas do curso, propondo linhas 

gerais capazes de definir quais as competências e habilidades que se deseja 

desenvolver nos alunos. 

Para Vertuan (2009), na perspectiva de que o ensino da Matemática deve 

possibilitar ao aluno o “fazer matemática”, em vez de memorizá-la, temos como um 
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dos objetivos principais do seu ensino desenvolver habilidades ligadas à resolução de 

problemas, principalmente daqueles que se utiliza de argumentos matemáticos.  

Segundo o os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), um ensino 

de qualidade, que busca formar cidadãos capazes de interferir criticamente na 

realidade para transformá-la, deve também contemplar o desenvolvimento de 

capacidades que possibilitem adaptações às complexas condições e alternativas de 

trabalho que temos hoje e a lidar com a rapidez na produção e na circulação de novos 

conhecimentos e informações, que tem sido avassalador e crescente.  

De acordo com Santos, Santos e Aragão (2013), ensinar Matemática é 

desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento autônomo, a criatividade e a 

capacidade de resolver problemas dos alunos. Os educadores matemáticos devem 

procurar alternativas para aumentar a motivação na aprendizagem, para desenvolver 

a autoconfiança, a organização, a concentração, a atenção, o raciocínio lógico 

dedutivo e o senso cooperativo, devendo ainda promover a socialização e estimular 

as interações do indivíduo. 

A formação escolar deve possibilitar aos alunos condições para desenvolver 

competência e consciência profissional, mas não se restringir ao ensino de 

habilidades imediatamente demandadas pelo mercado de trabalho. Assim, o curso de 

graduação de Ciências Contábeis desenvolve, ao longo dos semestres, múltiplas 

competências e habilidades nos estudantes para exercer sua profissão, provenientes 

do conhecimento das diferentes áreas de conhecimento. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Ciências Contábeis (BRASIL, 

2004b) apontam as habilidades e as competências que o aluno deve ter para a sua 

formação profissional. O art. 4º apresenta as seguintes competências e habilidades:  

 
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências 
Contábeis e Atuariais;  
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;  
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o 
desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam 
os modelos organizacionais;  
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 
contábeis;  
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, 
a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de 
insumos necessários aos controles técnicos, à geração e 
disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 
precisão; 
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das 
funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de 
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quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos 
administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o 
pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos 
controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, 
gerando também informações para a tomada de decisão, organização 
de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania;  
VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil 
e de controle gerencial, revelando capacidade crítico analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da 
informação;  
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas 
que lhe são prescritas através da legislação específica, revelando 
domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais. 
 
 

Na área da Contabilidade, o aluno tem pelo menos três formas para atuação 

no mercado de trabalho, podendo exercer sua profissão como: empregado, 

profissional liberal ou funcionário público, tendo em sua formação valores de 

responsabilidade social e formação humanística, compreendendo melhor o meio que 

irá atuar.  

O estudante que escolhe a Contabilidade para atuação, deve apresentar um 

perfil proficiente no uso da linguagem contábil, no uso de raciocínio lógico e crítico 

analítico para solução de problemas, deve exercer com ética e ter formação 

profissional dotada de competências e habilidades que viabilizam tomadas de 

decisões corretas, absorvendo informações necessárias, tendo compreensão das 

especialidades da profissão e tornando-se especialista em qualquer uma das áreas 

da Contabilidade nas micro, pequenas, médias e grandes empresas. 

A Portaria Inep nº 220 (BRASIL, 2015), em seu artigo art.6º, no componente 

específico da área de Ciências Contábeis, avaliará se o estudante desenvolveu, no 

processo de formação, competências e habilidades para: 

 

I.exercer as funções contábeis utilizando adequadamente terminologia 
e linguagem da Ciência Contábil; 

II.praticar atividades de apurações, auditorias, perícias, arbitragens e 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais públicas e 
privadas; 

III.interpretar a normatização e pronunciamentos inerentes à 
contabilidade, gerando informações para o processo decisório; 

IV.construir pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho 
da gestão dos usuários da informação contábil, quaisquer que seja os 
modelos organizacionais; 

V.organizar informações aos usuários para subsidiar o desenvolvimento 
tecnológico e sistemas de informações contábeis; 

VI.identificar as questões éticas profissionais e os impactos da 
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responsabilidade socioambiental nas organizações. 
 

Conforme Mastelari (2017), o processo de aprendizagem implica desenvolver 

habilidades e competências que são inerentes ao aluno, para que ele consiga 

construir/reconstruir, assim como significar/ressignificar o conhecimento, 

desenvolvendo novas formas de atuar em seu cotidiano. 

4.4 DIFICULDADES APRESENTADAS PELOS ALUNOS DE CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

As dificuldades em Matemática apresentadas pelos estudantes do Ensino 

Superior estão se tornando cada vez mais evidenciadas em pesquisas sobre o 

assunto e isso gera preocupações a respeito do ensino e aprendizagem.  

Para Ribeiro (2013), é possível afirmar que parte dos alunos não apresenta o 

domínio matemático necessário para a futura vida acadêmica após o Ensino Médio e 

erros básicos são cometidos durante as aulas de Matemática no Ensino Superior.  

Os erros, na resolução de problemas matemáticos, pertencem a diversos 

níveis, desde o Ensino Fundamental até o Superior e a preocupação é grande em 

relação aos desafios que o ensino da Matemática propõe. Para compreender melhor 

a Matemática, algumas reflexões sobre o conteúdo são importantes, para os 

professores isso pode modificar o modo de agir em sala de aula.  

 Ainda de acordo com Ribeiro (2013), se a Matemática fosse entendida além 

do material, do conteúdo, a postura dos professores frente aos alunos seria diferente. 

A Matemática é uma disciplina com a qual muitas pessoas não se sentem à vontade, 

alegando bastante dificuldade, por isso se os professores transmitissem o conteúdo 

possibilitando espaço para os alunos discutirem sobre diferentes temas relacionados 

às suas realidades, o aprendizado poderia se tornar mais fácil. Para Lima et al. (2016), 

a Matemática torna-se pouco atrativa quando não relacionada com a prática do 

cotidiano, tornando-se um grande desafio para o educando e também para o educador 

no processo ensino e aprendizagem.  

Nesse sentido, Vertuan (2009) afirma, em sua pesquisa, que cabe ao 

professor decidir entre empregar horas e horas de aula para fazer seus alunos 

repetirem cálculos, causando o desinteresse entre eles, ou despertar a curiosidade, 

propondo problemas de dificuldade proporcional aos conhecimentos que possuem, 

ajudando-os, se preciso, com perguntas oportunas, desenvolvendo o gosto pela 

atividade investigativa, conforme análise do autor. 
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O autor relata, em sua pesquisa, que os alunos de Ciências Contábeis 

apresentam diversas dificuldades em Matemática principalmente pela má 

interpretação de informações, na utilização de fórmulas e ainda com a deficiência 

existente em efetuar cálculos simples, como, por exemplo, frações, potências, 

proporcionalidades, cálculos, percentuais, dentre outros, que são fundamentais nas 

aplicações do dia a dia. 

 Sá (2016) verificou que a dificuldade na aprendizagem da Matemática está 

relacionada à falta de concentração e à deficiência de conteúdos fundamentais para 

desenvolvimento do raciocínio lógico, segundo os próprios estudantes, somada à 

deficiência da formação advinda do Ensino Fundamental e Médio. Por outro lado, para 

os professores, tais dificuldades de aprendizagem estão relacionadas a alunos sem 

base matemática para acompanhar o curso e ao desinteresse dos estudantes em 

sanar tais dificuldades de maneira a melhorar o aprendizado. 

Podemos observar, com a pesquisa de Sá (2016), que o desempenho em 

Matemática é insatisfatório, pois o seu ensino ainda não leva em conta os aspectos 

da prática cotidiana, aumentando assim o desinteresse geral, influenciando em 

problemas de disciplina e no esquecimento precoce dos assuntos estudados. 

Percebemos que, muitas vezes, o aluno chega à faculdade sem ter o mínimo o 

conhecimento básico desejável. 

O ensino da Matemática passou por diversas mudanças significativas, no 

entendimento de Silva (2005), com orientações para que as atividades sejam mais 

desafiadoras e contextualizadas. Todavia, essas mudanças ainda não foram 

suficientes para suprir as dificuldades enfrentadas pelos estudantes dessa disciplina 

em diferentes áreas de atuação. Para Silva (2005), são vários os fatores que dificultam 

a aprendizagem. Dentre eles, podemos destacar o conceito pré-formado de que a 

“Matemática é difícil”, a capacitação inadequada dos professores, a metodologia 

tradicional com ênfase excessiva no cálculo, a busca inadequada de novos recursos 

pedagógicos, a falta de contextualização e a linguagem. 

Observamos que as dificuldades encontradas pelos alunos se dão por 

diversos motivos e por isso as escolas devem renovar seus ensinamentos em busca 

de solução, motivando os estudantes a um crescimento pessoal e social. A 

Matemática tem que ser vista como resolução de problemas, para raciocinar e se 

comunicar, trazendo confiança e motivação para aprendê-la.  

De acordo com Ribeiro (2013) em sua pesquisa, uma das justificativas mais 
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citadas pelos professores sobre o desempenho dos alunos em Matemática no Ensino 

Superior é o fato de que o conteúdo matemático e o processo de aprendizagem são 

estritamente contínuos, onde o conhecimento deve ser aperfeiçoado cada dia. 

Percebe-se também, que nos últimos anos vem aumentando significativamente o 

número de estudantes nas instituições, devido a sua facilidade para ingressar, mas 

percebe-se que no decorrer do curso muitos estudantes acabam desistindo por não 

ter o conhecimento do que está relacionado ao curso ou por não se identificar com a 

grade curricular, sendo esses, os motivos que explica uma das causas do alto índice 

de retenção e evasão 

Santos, Santos e Aragão (2013) afirmam que um grande número de 

professores tem como único objetivo ensinar Matemática, sem se preocupar em 

repassar para o aluno um conhecimento significativo, mesmo porque sentem muita 

dificuldade em relacionar o conteúdo apresentado teoricamente com a prática 

educacional, visto que os programas de formação de docentes, em sua grande 

maioria, não incorporam situações práticas durante o processo de ensino, deixando 

uma vasta lacuna na preparação do educador. 

Na pesquisa de Vertuan (2009), aprender Matemática poderia ser entendido 

como o “construir” diferentes estratégias de resolução de problemas, bem como o 

“compreender” diferentes conteúdos matemáticos necessários para se resolver 

problemas. 

Ribeiro (2013) afirma que as dificuldades em Matemática sentidas por alunos 

no Ensino Superior estão se tornando cada vez mais frequentes e isso tem gerado 

preocupações e dúvidas a respeito do que vem acontecendo no ensino dessa 

disciplina, pois os erros cometidos, em grande parte, são erros básicos, 

fundamentados na educação básica. 

Diante dessas dificuldades, os autores concluem que os resultados negativos 

levam professores comprometidos a buscarem caminhos para solucioná-las, criando 

estratégias para melhorar a didática em sala de aula.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

5.1 ETAPAS DA PESQUISA 

No quadro abaixo, apresentamos um resumo das etapas da pesquisa. 

 

 Quadro 4 - Etapas da pesquisa 

Etapas Descrição 

Primeira etapa Levantamento documental e revisão bibliográfica. 

Segunda etapa Elaboração das atividades a serem aplicadas. 

Terceira etapa 
Elaboração de questionário definido acerca da formação 

matemática, retirados da prova do Enade. 

Quarta etapa 
Instrumento de pesquisa aplicado para 8 formandos do 

curso de Ciências Contábeis. 

Quinta etapa Análise e interpretação dos resultados. 

  Fonte: a própria autora   

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

Nesta seção, apresentaremos os métodos e os instrumentos utilizados para 

realização deste trabalho. A pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de natureza 

qualitativa e descritiva, desenvolvida inicialmente pela pesquisa bibliográfica. 

Segundo Gil (2002, p. 42), as pesquisas descritivas: 

 
têm como objetivo primordial à descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 
relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser 
classificados sob este título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 
 

A pesquisa realizada é descritiva, pois descreve um grupo de estudantes 

concluintes do curso de Ciências Contábeis, da Universidade Pitágoras Unopar EaD. 

De acordo com Minayo (1993, p.21), a pesquisa qualitativa “trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.”.  
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O trabalho procurou investigar as habilidades matemáticas dos alunos do 

curso de Ciências Contábeis, por meio da aplicação de um questionário composto por 

questões do Enade de Ciências Contábeis.  

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi iniciada uma etapa bibliográfica, 

que, segundo Gil (2002), é constituída principalmente de livros e artigos científicos, 

desenvolvida com base em material já elaborado.  

Para a fundamentação teórica desta pesquisa, foram utilizados artigos 

científicos, teses e dissertações e foi realizada também a pesquisa documental com 

base nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Ciências Contábeis (BRASIL, 

2004b) e nos documentos que orientam para a realização do Enade.  

Realizamos, na pesquisa, um levantamento de materiais que pudessem 

fornecer informações sobre as habilidades matemáticas dos formandos do curso de 

Ciências Contábeis. Outro documento utilizado foi a matriz curricular do curso da 

Universidade Pitágoras Unopar, para levantar as informações sobre os conteúdos 

matemáticos trabalhados durante os semestres do curso. 

5.2.1 ESTUDO DE CASO 

 Conforme Gil (2008, p. 57), 

 
O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de 
um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 
amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros 
tipos de delineamentos considerados. 

 
No procedimento, a coleta de dados foi realizada na Universidade Pitágoras 

Unopar, no curso de Ciências Contábeis EaD, pois este estudo investigou um 

fenômeno dentro do contexto da realidade. 

5.3 COLETA DE DADOS 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as habilidades matemáticas dos 

alunos do curso de Ciências Contábeis, identificar os conteúdos importantes para a 

formação destes graduandos e suas habilidades matemáticas, considerando as 

questões do Enade, que avaliam a capacidade dos estudantes. Foram levadas em 

consideração questões que avaliam conhecimentos matemáticos. 

Para melhor resultado, foram analisadas as questões que envolvem a 
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Matemática nas provas do Enade, pois é por meio deste exame que podemos avaliar 

o desempenho dos alunos do Ensino Superior e com isso chegar a uma conclusão 

sobre o rendimento desses estudantes. Esses resultados podem aprimorar a 

educação, visando formar profissionais capacitados, com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Ciências Contábeis (BRASIL, 2004b). 

Com esse objetivo, elaboramos um instrumento para coletar dados acerca das 

habilidades matemáticas de graduandos do curso de Ciências Contábeis.    Decidimos 

que, para a amostra ter uma representatividade mínima, selecionaríamos 8 alunos dos 

últimos semestres do curso da modalidade a distância da Pitágoras Unopar EaD dos 

polos de Londrina (1. Polo Unopar Virtual Londrina, Rua Niterói; 2. Polo Unopar Virtual 

Londrina, Cinco Conjuntos).  Utilizamos, na seleção desses 8 alunos, a metodologia 

da amostra por conveniência. Os alunos que responderam o questionário tinham faixa 

etária entre 25 e 35 anos. Na preparação da pesquisa, entretanto, não foi estipulada 

uma faixa etária, este dado foi obtido após a aplicação do questionário. 

Este trabalho foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Pitágoras Unopar, identificado como Parecer n.º 2.183.503. O instrumento utilizado 

para a coleta de dados foi um questionário com 6 questões retiradas do Enade.  

Para a aplicação dos problemas, na sala de aula do polo presencial houve apoio 

da coordenadora do curso de Ciências Contábeis EaD da Pitágoras Unopar. A 

mediação da aplicação foi feita com o auxílio dos coordenadores do Polo e dos tutores 

de sala com termo de autorização da instituição. A coleta de dados foi realizada pela 

pesquisadora, cada aluno participava voluntariamente, podendo recusar-se a 

participar ou desistir a qualquer tempo. Cada aluno assinou um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando que os dados coletados fossem 

analisados, preservando a identificação dos estudantes. 

Com os registros escritos dos graduandos, foi realizada a análise dos dados 

e a discussão dos resultados de cada questão. Considerando, na análise, as 

habilidades matemáticas esperadas de acordo com os documentos oficiais que 

orientam sobre conteúdos importantes para a formação do contador, com questões 

do Enade de Ciências Contábeis. 

Foram analisadas questões do Enade de 2006, 2009, 2012 e 2015. Como havia 

repetição de conteúdo em várias questões, selecionamos os exercícios aplicados nos 

dois últimos Enades do curso de Ciências Contábeis, 2009 e 2015, pela atualidade, 

com foco em conteúdos relacionados à Matemática e observando a presença de pelo 
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menos um conteúdo matemático diferente em cada questão. Os assuntos 

selecionados foram função, proporcionalidade, porcentagem, regra de três, 

probabilidade, juros e gráficos devido à sua importância para os contadores.   

Cada questão foi previamente respondida pela pesquisadora para verificarmos 

as dificuldades e observarmos o conteúdo. Identificamos as respostas de alguns dos 

problemas do Enade na internet, com explicações do conteúdo e demonstração de 

como resolvê-las, apenas não localizamos a resolução de exercícios do Enade 2015, 

estes foram respondidos conforme conhecimentos da pesquisadora e verificação do 

resultado final, conforme gabarito disponibilizado pelo INEP. 

5.4 O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS EAD DA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR  

A metodologia semipresencial da Pitágoras Unopar oferece encontros 

presenciais, que ocorrem uma vez por semana, com teleaulas transmitidas ao vivo e 

aula-atividade, devendo possibilitar a interação entre professor, o tutor on-line, tutor 

de sala e colegas. Oferece também atividades não presenciais, realizadas em 

ambientes virtuais de aprendizagem, com prazos a serem cumpridos, o que exige 

disciplina dos educandos.  

O curso de graduação de Ciências Contábeis desta instituição se desenvolve 

em um período mínimo de 8 semestres, tem apoio no Sistema de Ensino Presencial 

Conectado da Universidade e é estruturado com recursos multimidiáticos. Por meio 

destes se proporciona o contato, a comunicação, a troca de experiências e de ideias 

entre as pessoas envolvidas, tendo como foco a formação do aluno. O estágio 

curricular obrigatório exige o cumprimento de 160 horas e as atividades 

complementares obrigatórias exigem 100 horas de atividades teórico-práticas 

(atividades extracurriculares). 

As horas-atividade relativas aos conteúdos curriculares estão organizadas 

nos oito semestres do curso, com encontros presenciais nas teleaulas e aulas- 

atividade, nas webaulas e nas atividades web conforme programação e atividades de 

autoestudo por meio do material midiático. 

A matriz curricular de 2017/1, do curso de Ciências Contábeis, estrutura-se 

com 2.900 horas de carga horária total, conforme documento disponibilizado no site 

da instituição denominado “Guia de Percurso” (UNIVERSIDADE PITÁGORAS 

UNOPAR, 2017), sendo distribuídas em semestres conforme os quadros 5 e 6. 
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Quadro 5 - Matriz curricular do curso de Ciências Contábeis – Pitágoras Unopar  
1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 

Educação a 

distância 

Metodologia Científica Responsabilidade 

Social e 

Ambiental 

Microeconomia 

Homem, Cultura 

e Sociedade 

Raciocínio Lógico 

Matemático 

Legislação Social 

e Trabalhista 

Comportamento 

organizacional 

Empreendedoris

mo 

Capital de Giro e Análise 

das Demonstrações 

Financeiras 

Modelos de 

Gestão 

Gestão de projetos 

Ética, Política e 

Sociedade 

Matemática Financeira Direito 

Empresarial 

Sistema de 

Informação 

Gerencial 

Planejamento 

Tributário 

Contabilidade Métodos 

Quantitativos 

Análise de Custos 

Seminário 

Interdisciplinar I 

Seminário Interdisciplinar 

II 

Seminário 

Interdisciplinar III 

Seminário 

Interdisciplinar IV 

Fonte: Universidade Pitágoras Unopar (2017) 

Quadro 6 - Matriz curricular do curso de Ciências Contábeis – Pitágoras Unopar 
(continuação) 

5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 

Teoria da 

Contabilidade 

Contabilidade Social 

e Ambiental 

Perícia e Auditoria Tópicos Especiais 

em Contabilidade II 

(Optativa) 

Contabilidade de 

Custos e Industrial 

Contabilidade do 

Setor Público 

Contabilidade e 

Planejamento 

Tributário 

Estágio 

Supervisionado 

Noções de Atuária Contabilidade 

Empresarial e 

Trabalhista 

Direito Tributário Análise das 

Demonstrações 

Mercado 

Financeiro e de 

Capitais 

Estrutura das 

Demonstrações 

Controladoria Contabilidade 

Avançada 

Contabilidade 

Comercial 

Análise de 

Investimentos e 

Fontes de 

Financiamentos 

Tópicos Especiais 

em Contabilidade I 

Libras – Língua 

Brasileira de Sinais 

(Optativa) 

Seminário 

Interdisciplinar V 

Seminário 

Interdisciplinar VI 

 Seminário 

Interdisciplinar VII 

Fonte: Universidade Pitágoras Unopar (2017) 

No curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, o sistema de avaliação 

funciona por meio de uma prova por disciplina e da avaliação das atividades web. As 

provas são presenciais e realizadas individualmente, compostas por duas questões 

dissertativas e 10 questões objetivas, cada conjunto vale 50% da prova, ou seja, são 
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2 dissertativas que valem 50% e 8 objetivas que valem 50%. 

5.5 QUESTÕES APLICADAS AOS FORMANDOS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS EAD DA 

UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR 

A seguir, apresentamos as áreas e os conteúdos de cada atividade aplicada 

aos alunos do curso de Ciências Contábeis EaD da Pitágoras Unopar. Essas questões 

foram retiradas do Enade 2009 e 2015, como já referido, e tiveram como foco os 

conteúdos matemáticos que auxiliam o contador no seu dia a dia. As questões estão 

contempladas no apêndice A. 

Na questão 1, o aluno deve encontrar o custo unitário total de cada produto por 

meio do custeio por absorção (apropriação dos custos diretos, indiretos, fixos e 

variáveis). Primeiramente, o aluno deverá somar os custos diretos unitários de 

matéria-prima e de mão de obra, depois achar o valor que fará a multiplicação pelas 

unidades produzidas, assim terá o valor do custo direto total, para calcular a 

proporcionalidade desses custos. Notamos que os custos indiretos não estão dados 

por unidade, devendo-se fazer o cálculo unitário, utilizando esta proporcionalidade, 

para encontrar o valor unitário. Por fim, o aluno somará os custos diretos e indiretos e 

encontrará o custo total de cada produto. O objetivo desta questão é verificar a 

habilidade do aluno nos conteúdos de Custos e sobre os conhecimentos matemáticos: 

função, proporcionalidade e porcentagem. 

Na questão 2, o aluno deverá verificar qual produto a empresa terá que priorizar 

na produção para que aumente a sua lucratividade, se é possível ou não produzir as 

500 unidades de calças e as 1000 unidades de camisas dentro do tempo máximo de 

cada setor, que é de 320 horas. O primeiro passo é achar a margem de contribuição 

unitária de cada produto, o segundo passo é verificar se é possível produzir as calças 

e camisas sem ultrapassar o limite por setor, para isso o aluno multiplicará a 

quantidade máxima de calças e de camisas pela quantidade de tempo de cada setor.  

Após o cálculo, notamos que o tempo de costura ultrapassa o tempo máximo, 

devido a isso ele deve achar a margem de contribuição, assim verificará que a camisa 

é mais lucrativa. Para produzir as 1000 unidades de camisa, serão gastas 200 horas, 

sobrando 120 horas para produzir a calça. Para saber a quantidade de calças a serem 

produzidas, o aluno utilizará a regra de três simples. O objetivo é buscar nos alunos o 

conhecimento sobre margem de contribuição e cálculos de Matemática simples e 
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regra de três. 

Na questão 3, o aluno deve considerar a política de recebimento para 

descobrir o valor que a empresa tem a receber em março. O objetivo é verificar a 

habilidade do aluno sobre cálculos à vista e a prazo, cálculos de porcentagem, e assim 

encontrar o montante (valor acumulado) em março. 

A questão 4 exige do aluno uma análise estatística da tabela apresentada, para 

encontrar os valores da média, moda e mediana da quantidade de vezes que os 

clientes alugam os carros no semestre. O objetivo é buscar no aluno esta habilidade 

e o conhecimento sobre probabilidades por meio dos dados de orçamentos 

levantados, verificando o entendimento estatístico do aluno. 

Na questão 5, o aluno deverá entender o que é liquidez corrente (curto prazo), 

liquidez geral (longo prazo) e principalmente saber fazer análise de gráfico, pois esta 

análise é muito importante para responder questões diversas. 

 Para resolução da 6ª questão, o aluno deverá ter conhecimento de cálculo de 

juros simples e saber funções básicas da Matemática. Para isso o estudante tem que 

saber que o regime de juros simples será quando o percentual de juros incidirem 

apenas sobre o valor inicial. 
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6 ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS DADOS 

Nesta seção, serão apresentados os resultados da pesquisa e a análise 

dos dados. Segundo Gil (2008, p. 175), a análise e interpretação de dados é a 

fase seguinte à coleta de dados: 

   
Estes dois processos, apesar de conceitualmente distintos, 
aparecem sempre estreitamente relacionados. A análise tem 
como objetivo, organizar e sumariar os dados de forma tal que 
possibilitem o fornecimento de resposta ao problema proposto 
para investigação. Já a interpretação tem como objetivo a 
procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito 
mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente 
obtidos.  
 

6.1 QUESTÃO 1 

Pudemos perceber, por meio da resolução dessa atividade, que grande 

parte dos alunos tem conhecimento sobre custos, sendo este conteúdo de 

grande importância, pois auxilia o controle e a tomada de decisões nas 

organizações. Percebemos que os alunos não possuem dificuldade em função 

simples da Matemática, mas foi observado que falta um pouco de concentração 

e foco na leitura do enunciado, pois acabam confundindo um pouco como 

calcular o custo indireto unitário utilizando a porcentagem encontrada. 

A seguir, apresentamos a análise das respostas de cada aluno referente 

à questão 1. 

A aluna 1 compreendeu a questão, conseguiu encontrar o custo direto 

total e o percentual, mas não prestou atenção ao fato de que o custo indireto não 

está dado por unidade, devendo-se fazer o cálculo unitário e utilizar o percentual 

para achar o custo unitário indireto. Com o custo indireto unitário encontrado, 

somando com o custo direto, a aluna encontraria o custo total dos produtos A, B 

e C. A aluna não assinalou as alternativas. 
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Figura 1 – Registro da aluna 1, problema 1 

 
Fonte: dados coletados pela própria autora 

O aluno 2 conseguiu analisar a questão, encontrou o custo direto total e 

o percentual, no entanto, em vez de calcular o custo unitário direto e o indireto, 

ele utilizou os valores do custo total. Apesar disso, conseguiu achar a alternativa 

correta. 

Figura 2 – Registro do aluno 2, problema 1 

 
Fonte: dados coletados pela própria autora 

A aluna 3 conseguiu encontrar o valor do custo direto total, mas não 

conseguiu dar andamento à resolução da questão e encontrar o valor correto do 

custo unitário dos produtos A, B e C. Para concluir, ela precisava fazer o cálculo 

da proporção, achando o percentual para calcular o custo indireto. Finalmente 

encontraria o total do custo, somando o valor do custo direto com o indireto. 

A aluna 4 encontrou o valor do custo direto total, mas não conseguiu 

encontrar o valor do percentual e o valor dos custos indiretos unitários, para 

assim encontrar, com estes valores, os custos unitários total dos produtos. 
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A aluna 5 conseguiu interpretar os custos diretos unitários, mas não 

resolveu a questão. Faltou a aluna achar o custo direto total, fazendo o cálculo 

da proporção, e encontrar o valor do custo indireto unitário, para assim chegar o 

valor total unitário dos produtos. 

O aluno 6 desenvolveu corretamente o problema e encontrou o custo 

unitário dos produtos A, B e C pelo custeio por absorção. Pode se observar, na 

imagem a seguir, que o aluno tem conhecimento do conteúdo do problema, 

desenvolveu de forma correta e assinalou a alternativa exata: B. 

 

Figura 3 – Registro do aluno 6, problema 1 

 
Fonte: dados coletados pela própria autora 

 

O aluno 7 desenvolveu o problema proposto, mas interpretou o 

enunciado de forma incorreta, não encontrando os valores de custo direto 

unitário, custo direto total, percentual, custo indireto unitário e total dos custos 

dos produtos. O aluno teve dificuldades, apresentado valores incorretos e não 

achando assim o valor exato dos produtos A, B e C. 
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Figura 4 – Registro do aluno 7, problema 1 

 

Fonte: dados coletados pela própria autora 

 

A aluna 8 assinalou uma alternativa incorreta e não demonstrou os 

cálculos para explicar os valores encontrados. 

6.2 QUESTÃO 2 

Ao analisarmos as respostas dos alunos, na questão 2, percebemos que 

eles têm habilidades e conseguem resolver cálculos matemáticos. A dificuldade 

encontrada está relacionada à interpretação do enunciado e à falta de 

conhecimento sobre margem de contribuição. Ter conhecimento sobre a 

margem de contribuição é de grande importância no processo decisório, pois 

contribui para apontar qual melhor produto para a empresa, avaliando qual 

produto dá melhor retorno de investimento. 

Podemos observar, perante as respostas, a percepção dos alunos nesta 

questão. A aluna 1 resolveu a questão de forma correta e conseguiu encontrar o 

produto mais rentável e a quantidade de calças que a empresa irá conseguir 

produzir dentro das 320 horas/mês. 

O aluno 2 desenvolveu o problema de forma correta, encontrando o 

produto mais rentável e a quantidade de calças que a empresa poderá produzir 

dentro da capacidade produtiva do departamento de costura. 

A aluna 3 não conseguiu desenvolver o problema inteiro, apresentando 

apenas os dados iniciais, que foi o cálculo do tempo multiplicado pela quantidade 

de calças e camisas, não conseguindo desenvolver a questão. Faltando achar a 
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margem de contribuição, indicar o produto mais rentável e quantidade de calças 

a produzir. 

A aluna 4 não conseguiu desenvolver o problema, apresentando a 

alternativa errada e não demonstrando como chegou ao valor encontrado. 

A aluna 5 resolveu a questão, mas, ao analisar os dados, percebemos 

que a interpretação do enunciado foi equivocada, pois ela aplicou dados 

incorretos ao calcular a margem de contribuição. Embora aponte o produto mais 

rentável, não conseguiu achar a quantidade de calças que a empresa poderia 

produzir dentro das 320 horas/mês. 

 

Figura 5 – Registro da aluna 5, problema 2 
 

 

 

Fonte: dados coletados pela própria autora 

 

O aluno 6 deixou a questão sem responder. Quando questionado sobre 

o motivo pelo qual não respondeu, afirmou que por dificuldades e por não se 

lembrar do conteúdo.  

O aluno 7 teve dificuldade de interpretar a questão, sendo que, no 

enunciado, está registrada a quantidade de unidades de calças e camisas a 
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serem produzidas, mas ele utilizou quantidades erradas, não encontrando 

também a hora/mês correta para cada departamento. O aluno não conseguiu 

terminar o problema proposto, faltando achar a margem de contribuição, o 

produto mais rentável e a quantidade de calças que poderia produzir na costura. 

 

Figura 6 – Registro do aluno 7, problema 2 

 

                  Fonte: dados coletados pela própria autora 

 

A aluna 8 não respondeu à questão. A aluna apontou suas dificuldades, 

por ter poucas aulas sobre os assuntos e em pouco espaço de tempo. 

6.3 QUESTÃO 3 

Na questão 3, pode-se observar que grande parte dos alunos não teve 

muita dificuldade para resolver a questão, apontando os valores de cada mês à 

vista e a prazo. A dificuldade encontrada foi para achar o montante (total) de 

março, sendo que faltou apenas uma análise mais focada do aluno para 

responder à questão. Podemos observar, nas respostas dos alunos, as suas 

habilidades. 

A aluna 1 conseguiu encontrar os valores à vista, a prazo de 30 e 60 

dias, mas não conseguiu analisar o valor acumulado em março. Em sua 

interpretação, a aluna somou os valores de março, sendo que estes dois valores, 

de 30 e de 60 dias, não são o valor acumulado no mês de março. 

O aluno 2 apresentou os valores corretos mês a mês, à vista e a prazo, 

mas encontrou o valor incorreto do montante que a empresa receberia no mês 

de março. Fazendo a interpretação errada, em vez de o aluno pegar os valores 

que teve à vista em março, somando com o valor de 30 dias (fevereiro) e 

somando o valor de 60 dias (janeiro), o que totalizaria R$ 24.200,00, ele somou 

apenas os valores da coluna março. Verificamos que ele teve dificuldade apenas 

na análise, na interpretação. 
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Figura 7 - Registro do aluno 2, problema 3 

 
Fonte: dados coletados pela própria autora 

 

A aluna 3 fez os cálculos corretos à vista e a prazo e calculou 

corretamente a porcentagem, encontrando o valor do montante de março 

corretamente. 

A aluna 4 conseguiu encontrar os valores de janeiro e março à vista e a 

prazo, mas se confundiu com os valores de fevereiro, consequentemente não 

encontrou o valor acumulado em março. 

A aluna 5 teve dificuldade para resolver a questão, encontrando valores 

incorretos de janeiro, fevereiro e março à vista e a prazo e não conseguindo optar 

pela alternativa correta do valor do montante em março. Para esta questão, a 

aluna deveria pegar os valores da venda bruta e multiplicar a porcentagem de 

venda encontrando dessa forma o montante. 

O aluno 6, não respondeu à questão. Foi perguntado sobre o porquê de 

não responder. Ele afirmou que por dificuldades e não se lembrar do conteúdo. 

O aluno 7 conseguiu analisar o problema, mas se confundiu ao calcular 

os valores à vista de janeiro e março, encontrando o valor incorreto do montante 

de março. O erro foi pegar o valor da venda bruta. Em vez de utilizar os 20.000,00 

e os 30.000,00, utilizou a quantidade da demanda, 10.000 e 15.000, assinalando 

por isso a alternativa incorreta. 

A aluna 8 interpretou de forma errada a questão, percebe-se por meio do 

valor que ela encontrou, desenvolvido mês a mês com suas respectivas 

porcentagens. O erro foi, ao interpretar a questão, em vez de pegar os valores 

de março à vista, fevereiro com 30 dias e março com 60 dias, a aluna somou os 

valores de janeiro, fevereiro e março, assinalando a alternativa errada. 

6.4 QUESTÃO 4 

Os alunos apresentaram muitas dificuldades para resolver a questão 4, 

percebemos que eles não se lembravam do conteúdo, não tinham muita aptidão 
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para resolver o problema sobre os termos média (resultado da soma de dados 

numérico, dividido pelo número de dados que foram somadas), moda (dado mais 

frequente de um conjunto) e mediana (número que ocupa a posição central), 

sendo que este conteúdo está relacionado às estatísticas, outro item de grande 

importância, as teorias probabilísticas, o estudo matemático das probabilidades.  

Percebemos as dificuldades de cada aluno nesta questão por meio das 

respostas apresentadas. A aluna 1 não respondeu à questão. Conforme a 

estudante, ela se lembra do conteúdo vagamente, afirmando que precisaria de 

mais tempo para resolver o problema, para então entendê-lo, por isso não quis 

tentar resolver. 

O aluno 2 conseguiu analisar e desenvolver a questão de forma correta, 

encontrando os valores de média, moda e mediana. 

 
Figura 8 – Registro do aluno 2, problema 4. 

 

Fonte: dados coletados pela própria autora 

 

A aluna 3 desenvolveu de forma correta o valor da média, mas não 

conseguiu encontrar os valores de moda e mediana. Para encontrar o valor da 

moda, a aluna teria que encontrar o valor de maior frequência e para encontrar 

o valor da mediana teria que achar o número que encontra a posição central, 

achar a linha e dividir esse número, por ser um número par, encontrando assim 

o valor da mediana. 
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A aluna 4 conseguiu encontrar os valores de media, moda e mediana, 

mas não apresentou o desenvolvimento da questão para análise mais detalhada 

da resposta. 

A aluna 5 assinalou uma alternativa incorreta e não apresentou os valores 

e cálculos que fez para chegar a essa resposta. A aluna não desenvolveu a 

questão para verificarmos como chegou nesta alternativa. 

O aluno 6 não respondeu à questão. Perguntamos o motivo, e ele apontou 

que por dificuldades e por não se lembrar do conteúdo. 

O aluno 7 assinalou a alternativa incorreta e não apresentou o 

desenvolvimento da questão para chegar nestes valores. Dessa forma, não 

conseguimos verificar onde estava o erro do aluno. 

A aluna 8 não respondeu à questão. A aluna aponta suas dificuldades, 

por ter poucas aulas sobre o assunto e em pouco espaço de tempo. 

6.5 QUESTÃO 5 

Verificamos que, na questão 5, os alunos não tiveram muito dificuldade 

com os termos utilizados, apenas observamos confusão ao analisar o gráfico e 

extrair informações precisas relacionadas aos itens I a III. A análise de gráfico é 

um assunto muito relevante e ter esse conhecimento contribui para o aluno 

conseguir construir argumentos e interpretar dados estatisticamente. 

Com as respostas apresentadas abaixo, podemos perceber o 

entendimento do assunto que cada aluno apresentou. 

A aluna 1 respondeu a alternativa correta, entendemos que ela tem 

conhecimento sobre a liquidez corrente e geral e sabe analisar gráficos. 

O aluno 2 compreende os termos liquidez corrente e liquidez geral, devido 

às anotações, mas analisou de forma incorreta o gráfico, afirmando que há 

indicios de que a empresa, em 2014, tenha trocado dívidas de curto prazo. Essas 

dívidas teriam passado a ser recebíveis a longo prazo, sendo esta uma 

afirmação errada, pois, se analisarmos o gráfico, identificamos que a liquidez 

geral está instável em 2014. 
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Figura 9 – Registro do aluno 2, problema 5 

 

Fonte: dados coletados pela própria autora 

 

A aluna 3 não respondeu à questão. Segundo ela, a disciplina que trata 

sobre a liquidez estaria sendo iniciada naquele momento, não tendo, portanto, 

conhecimento suficiente para responder.  

A aluna 4, ao analisar o gráfico, não conseguiu interpretar de forma 

correta as alternativas, assinalando de forma incorreta o item III, assim como o 

aluno 2, acertando apenas um dos itens: a afirmação de que há tendência de 

melhoria da liquidez corrente para 2015. 

A aluna 5 compreende os termos liquidez corrente e liquidez geral, 

segundo suas anotações, mas, ao analisar o gráfico, interpreta os itens I e III de 

forma incorreta, alegando ser o item I falso e o item III verdadeiro, assinalando 

assim a alternativa incorreta. 

O aluno 6 apresentou a alternativa correta. Ele conseguiu fazer a análise 

do gráfico, demonstrando conhecimento sobre liquidez corrente e liquidez geral. 

Podemos observar que, na análise, o aluno percebeu não haver indícios de troca 

de dívidas de curto prazo, em 2014, que passaram a ser recebíveis a longo 

prazo, respondendo assim a alternativa correta: C. 
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Figura 10 – Registro do aluno 6, problema 5 

 
Fonte: dados coletados pela própria autora 

 
O aluno 7, ao analisar o gráfico, considerou as três afirmações corretas, 

apesar de o item III ser falso, pois a empresa não trocou dívidas de curto prazo 

para recebíveis de longo prazo. 

A aluna 8 não respondeu à questão. Ela aponta que sua dificuldade está 

nas poucas aulas sobre os assuntos e em pouco espaço de tempo, esta 

disciplina apresenta carga horária de 60 horas. 

6.6 QUESTÃO 6 

A questão 6 traz um conteúdo sobre juros. Conhecer sobre juros simples 

contribui e muito para os futuros contabilistas, pois é de suma importância para 

a economia como um todo. Para encontrar os juros simples, o aluno tem que 

saber distinguir o capital (valor inicial aplicado ou emprestado), a taxa de juros e 

o período. Para resolver o problema, o estudante pode utilizar a fórmula de juros 

simples: J= P.i.n, sendo que o J representa os juros; o P é o valor principal 

(capital); o i é a taxa de juros e o n é o número de períodos - ou o aluno pode 

utilizar regra de três para encontrar o valor dos juros. 

A seguir, podemos verificar a análise das respostas de cada aluno nesta 

questão. 

A aluna 1, ao responder à questão, demonstrou ter bastante 

conhecimento sobre o assunto, apresentando a resposta de forma clara e 

correta. Ela analisa a questão de duas formas: na primeira, apresenta 

primeiramente os dias corretos por mês, totalizando 241 dias; na segunda, 

considera o mês comercial de 30 dias (conforme enunciado), independente do 

mês, totalizando 240 dias. Percebe-se que aluna tem habilidade com o conteúdo. 
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Figura 11 – Registro da aluna 1 problema 6 

 
Fonte: dados coletados pela própria autora 

 

O aluno 2 assinalou a alternativa correta, encontrando o valor dos juros 

simples, mas não apresentou os cálculos. 

A aluna 3 apresentou os cálculos, utilizando regra de três e encontrando 

o valor correto dos juros simples. Verificamos que o aluno utilizou o valor 

principal e o valor de 8 meses (fevereiro a setembro) multiplicados por 0,5% ao 

mês, achando o valor de 96.000 x 4 /100 = R$ 3.840 total de juros. Alternativa B 

correta. 

 

Figura 12 – Registro da aluna 3, problema 6 

 
Fonte: dados coletados pela própria autora 

 

A aluna 4 demonstrou o cálculo e apresentou a alternativa correta de R$ 
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3.840,00, ou seja, o total de juros. 

A aluna 5 compreende o cálculo de juros simples, apenas se confundiu 

na contagem do período de 01/02/2015 a 30/09/2015, considerando 7 meses, 

quando o cálculo correto dá 8 meses, encontrando dessa forma o valor de juros 

também incorreto. 

O aluno 6 conseguiu distinguir o valor principal e a taxa de juros, mas 

não conseguiu achar o número de períodos, apontando assim a alternativa 

incorreta. 

O aluno 7 apresentou uma alternativa, mas incorreta, e não apresentou 

o cálculo para analisarmos o entendimento de como chegou ao valor de R$ 

4.800,00 de juros. 

A aluna 8 não respondeu à questão. Ela afirma que suas dificuldades 

nascem das poucas aulas que teve sobre o assunto, em pouco espaço de tempo. 

6.7 QUESTÕES SEM RESPOSTAS 

Em relação às questões que não foram respondidas, perguntamos aos 

alunos, no momento da entrega do exercício, quais eram as suas dificuldades. 

Eles afirmaram que tiveram poucas aulas e um curto espaço de tempo de 

estudos sobre os assuntos. Outro motivo apontado é ter visto a disciplina já há 

algum tempo e não lembrar como resolver os problemas. Na questão de gráfico, 

os alunos disseram que estão no início da disciplina sobre o conteúdo de 

liquidez, tendo ainda um pouco de dificuldade para responder.  

6.8 SÍNTESE NUMÉRICA DAS RESPOSTAS DAS QUESTÕES 

O quadro 7 apresenta as questões e quantidades de questões sem 

respostas, corretas e incorretas, da aplicação dos exercícios em 8 alunos. 
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Quadro 7 – Síntese numérica das respostas das questões  
QUESTÕES SEM RESPOSTAS CORRETAS INCORRETAS TOTAL 

1 1 2 5 8 

2 3 2 3 8 

3 1 1 6 8 

4 4 2 2 8 

5 2 2 4 8 

6 1 4 3 8 

TOTAL 12 13 23 48 

Fonte: dados coletados pela própria autora 

O quadro 8 apresenta as questões e a porcentagem de questões sem 

respostas, corretas e incorretas, da aplicação dos exercícios em 8 alunos. 

 

Quadro 8 - Percentual das respostas das questões 
QUESTÕES SEM RESPOSTAS CORRETAS INCORRETAS TOTAL 

1 12,50% 25% 62,50% 100% 

2 37,50% 25% 37,50% 100% 

3 12,50% 12,50% 75% 100% 

4 50% 25% 25% 100% 

5 25% 25% 50% 100% 

6 12,50% 50% 37,50% 100% 

TOTAL 25% 27,08% 47,92% 100% 

Fonte: dados coletados pela própria autora 

Para cada problema, foram calculados os percentuais que os formandos 

no curso de Ciências Contábeis deixaram sem respostas, com respostas 

corretas e incorretas, de um total de 48 respostas, em um universo de 8 alunos 

e 6 questões.  

Ao analisarmos o quadro acima, percebemos que 25% das respostas 

estão em branco, 27,08% são respostas corretas e 47,92% respostas 

inadequadas. Dentre as questões, o problema com mais alternativas incorretas 

foi a questão 3, sendo que essa questão quase todos os alunos responderam, 

pois conseguiam desenvolver a primeira parte, mas, na interpretação do que 

seria o montante de março, houve muita confusão, por isso o alto índice de 

alternativas incorretas.  

Ao analisarmos essas porcentagens, podemos verificar que é muito alta 

a quantidade de respostas incorretas, isso se dá devido ao fato de que os alunos 

desenvolviam o problema, mas tomavam dados errados ou interpretavam de 
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forma diferente o que o problema solicitava, assinalando assim a alternativa 

incorreta. 

A questão que mais os estudantes acertaram foi o problema 6, com 50% 

de acertos nas respostas. O percentual de 37,50% de respostas erradas dessa 

questão deveu-se apenas à confusão com alguns dados, que acabaram 

interferindo na escolha da alternativa. 

Percebemos que os alunos de Ciências Contábeis têm habilidade e 

conhecimento sobre cálculos de juros simples. No geral, mesmo com o alto 

índice de alternativas incorretas, pudemos perceber que os alunos conseguiram 

desenvolver pelo menos uma parte do exercício. O maior problema deles está 

na falta de atenção ao ler o enunciado, por isso selecionam muitas vezes dados 

incorretos ou interpretam o dado de forma errada.  

Lima et al (2016) também apresenta esse resultado, em sua pesquisa, 

sobre os alunos do curso de Ciências Contábeis. Embora tenham outras 

dificuldades, como efetuar cálculos simples, fundamentais nas aplicações do dia 

a dia. a principal é a má interpretação de informações.  

6.9 HABILIDADES QUE OS ALUNOS APRESENTARAM EM CONHECIMENTO CONTÁBIL E 

CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

Apresentamos a seguir três quadros sintetizando os conteúdos que 

abordam conceitos específicos da formação contábil e aqueles que são 

referentes aos conhecimentos matemáticos aplicados ao curso de Ciências 

Contábeis.  

Os critérios utilizados para sintetizar os dados foram os seguintes: 

 SIM – caso o aluno tenha apresentado a habilidade exigida pelo 

exercício; 

 NÃO – caso o aluno não tenha apresentado a habilidade 

necessária para resolver a questão 

 EM PARTE – o aluno apresenta a habilidade para desenvolver 

determinado cálculo, mas tem dificuldade em outros conteúdos 

necessários. 
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 NÃO APLICOU – o aluno não utilizou o conhecimento necessário 

para desenvolver a questão. Utilizou outras formas para 

responder. 

 

Quadro 9 – Conhecimento Contábil 
 CUSTO MARGEM DE 

CONTRIBUIÇÃO 

POLÍTICA DE 

RECEBIMENTO 

LIQUIDEZ 

ALUNA 1 SIM SIM NÃO SIM 

ALUNO 2 SIM SIM NÃO SIM 

ALUNA 3 EM PARTE NÃO SIM NÃO 

ALUNA 4 EM PARTE NÃO NÃO NÃO 

ALUNA 5 EM PARTE NÃO NÃO SIM 

ALUNO 6 SIM NÃO NÃO SIM 

ALUNO 7 NÃO NÃO NÃO NÃO 

ALUNA 8 NÃO NÃO NÃO NÃO 

Fonte: dados coletados pela própria autora 

 

Notamos, neste quadro 9, conhecimento sobre custo, 2 alunos não 

sabiam o conteúdo; 3 alunos apresentaram conhecimento e os demais 

apresentaram conhecimento parcial, sendo que os estudantes achavam o custo 

direto total e a porcentagem, mas não conseguiam chegar à resolução, porque 

não sabiam calcular o custo unitário indireto ou por não terem compreendido o 

que o problema solicitava.  

Sobre a margem de contribuição, percebe-se que muitos alunos 

sentiram dificuldade para fazer o cálculo. Sobre o conteúdo “política de 

recebimento”, os alunos sabiam achar o valor das parcelas, mas não 

conseguiam encontrar o valor do montante, apresentando assim um resultado 

negativo relativo ao saber sobre a política de recebimento. Em relação ao 

assunto “liquidez”, metade dos alunos entendia a diferença de liquidez corrente 

e liquidez geral e outra metade não apresentou muito conhecimento sobre o 

assunto.  

No geral, percebemos que os estudantes apresentaram um pouco de 

dificuldade na assimilação de conteúdos contábeis. Um modo de contribuir para 

o aprendizado desses estudantes seria a interligação de disciplinas. Ao tratar do 

mesmo conteúdo de maneiras diversas, eles poderiam ser mais bem entendidos.  
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 Quadro 10 – Conhecimento Matemático 

 FUNÇÃO PROPORCIONALIDADE PORCENTAGEM REGRA DE 

TRÊS 

ALUNA 1 SIM SIM SIM SIM 

ALUNO 2 SIM SIM SIM SIM 

ALUNA 3 SIM SIM SIM SIM 

ALUNA 4 SIM SIM SIM NÃO 

APLICOU 

ALUNA 5 SIM SIM SIM NÃO 

APLICOU 

ALUNO 6 SIM SIM SIM NÃO 

APLICOU 

ALUNO 7 SIM NÃO SIM NÃO 

APLICOU 

ALUNA 8 SIM NÃO APLICOU SIM NÃO 

APLICOU 

  Fonte: dados coletados pela própria autora 

  Quadro 11 – Conhecimento Matemático 

 PROBABILIDADE JUROS GRÁFICOS ESTATÍSTICA JUROS 

SIMPLES 

ALUNA 1 NÃO SIM SIM NÃO SIM 

ALUNO 2 SIM SIM NÃO SIM SIM 

ALUNA 3 SIM SIM NÃO EM PARTE SIM 

ALUNA 4 SIM SIM NÃO SIM SIM 

ALUNA 5 NÃO SIM NÃO NÃO SIM 

ALUNO 6 NÃO SIM SIM NÃO NÃO 

ALUNO 7 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

ALUNA 8 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

  Fonte: dados coletados pela própria autora 

Percebemos, nesta pesquisa, que os estudantes têm conhecimento em 

cálculos matemáticos, pois, ao analisar as respostas, verificamos essa 

habilidade. Os conteúdos nos quais os alunos apresentaram um pouco de 

dificuldade foram probabilidade e análise de gráficos. Na questão que 

apresentava conteúdos de estatística, os estudantes tiveram muita dificuldade 

para resolver. Sobre juros simples, grande parte dos alunos apresentou bom 

conhecimento sobre o assunto. É importante que o estudante do curso de 

Ciências Contábeis interaja com a Matemática para melhor entendimento das 

disciplinas, de suas aplicações e conteúdo dentro da Contabilidade, pois o 

contador gera e administra informações para planejar e organizar as informações 

das empresas e tomar decisões.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou investigar as habilidades relacionadas aos 

conhecimentos matemáticos de 8 formandos do curso de Ciências Contábeis, 

na modalidade a distância, da Universidade Pitágoras Unopar, identificando a 

importância da Matemática para a formação desses graduandos. Para isso, 

foram selecionadas 6 questões do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (Enade) 2009 e 2015, que envolvem o conhecimento matemático.  

A busca constante por profissionais qualificados exige que os estudantes 

tenham habilidades e conhecimentos diversos, tornando-se profissionais 

capacitados para atuar no mercado de trabalho. Ao se formarem no curso de 

Ciências Contábeis, espera-se que os alunos estejam preparados para assumir 

a sua profissão com responsabilidade. Espera-se também que os estudantes 

apresentem conhecimentos e habilidades necessárias para se tornar um bom 

profissional. O formando tem que estar preparado para se adaptar às mudanças 

e se manter sempre atualizado, para exercer assim suas atividades com êxito. 

A habilidade é um aspecto relevante do conhecimento, o processo de 

aprendizado capacita o estudante a compreender, criticar e opinar para 

resolução de problemas. Os alunos de graduação em Ciências Contábeis 

desenvolvem, ao longo do curso, diferentes habilidades para exercer sua 

profissão, procedentes do conhecimento das diferentes áreas. Dentre essas 

habilidades, os cursos devem possibilitar que sejam desenvolvidas as 

habilidades matemáticas, consideradas como conteúdos de formação básica 

para os futuros contadores. 

Como já mencionado, nesta pesquisa, utilizamos as questões que 

envolvem conteúdos da Matemática nas provas do Enade 2009 e 2015, 

elaborando um questionário (6 questões) que se transformaram no instrumento 

de coleta de dados desta pesquisa. Para isso, este instrumento foi aplicado em 

um grupo de 8 formandos do curso de Ciências Contábeis da Universidade 

Pitágoras Unopar, na modalidade à distância, nos polos da cidade de Londrina/ 

Paraná para verificarmos as habilidades desses estudantes em relação a 

conhecimentos matemáticos.  
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Com o resultado desse questionário, percebemos que 25% das 

respostas foram deixadas em branco; que a questão 4 foi a que teve maior índice 

de não respostas e que 50% dos alunos tiveram dificuldade para resolver esta 

questão. Encontramos 27,08% de respostas corretas: a questão que teve maior 

número de acertos foi a questão 6 (50%), sobre juros simples, o que demonstra 

o conhecimento sobre cálculo desses estudantes. Os demais 50% dos alunos 

conseguiram desenvolver o exercício, mas se confundiram com algum dado, 

chegando assim em um resultado incorreto. Mesmo assim, observamos que o 

estudante apresentava ter conhecimento sobre o assunto.  

A alta porcentagem de respostas incorretas (47,92%) se deu devido à 

interpretação diferente do aluno a respeito do enunciado do problema ou por não 

ter conhecimento sobre determinado assunto ligado à Contabilidade. Nesses 

casos, o aluno até conseguia desenvolver parte da questão, mas apresentava 

dificuldade em outros pontos e se confundia com o que estava sendo solicitado. 

Pudemos perceber, nas análises, que os alunos têm um pouco de 

dificuldade em alguns conteúdos de conhecimento contábil, mas os estudantes 

não possuem dificuldades em conhecimentos matemáticos. Os alunos 

conseguem desenvolver os problemas que envolvem a Matemática e notamos 

que as respostas incorretas são devido a não ter muito conhecimento sobre o 

conteúdo ligado à Contabilidade ou por interpretar o enunciado de forma errada, 

tomando assim dados errados para resolver o problema. Na análise geral, 

observamos que os formandos do curso de Ciências Contábeis apresentam, sim, 

habilidades matemáticas.  

Essas habilidades são necessárias e úteis para os futuros contadores, 

pois auxiliam na tomada de decisões, na interpretação de relatórios, na 

apresentação dos planejamentos, dando respostas mais eficazes às empresas, 

com a utilização de dados quantitativos e numéricos. A Matemática contribui com 

o curso de Ciências Contábeis, desenvolvendo habilidades nos estudantes em 

analisar e interpretar resultados com mais precisão, pois a capacidade de 

aplicação de conteúdos matemáticos é avaliada nos estudantes e profissionais 

considerando principalmente o Enade e outros exames para a sua atuação 

profissional. 

Dessa forma, a pesquisa conseguiu analisar os dados e identificar os 
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pontos fortes e fracos de cada aluno, sendo a principal dificuldade a 

interpretação, um dado importante que permite a compreensão de todo e 

qualquer texto. Saber interpretar é entender e assimilar conteúdos e ideias. Os 

problemas de interpretação podem ser devidos a um entendimento incorreto da 

frase ou a problemas com o enunciado, como o duplo sentido, que confunde o 

estudante.  

Outros autores também observaram esses resultados, por exemplo, 

Lima et. al. (2016) verificou que os alunos apresentavam dificuldades em 

exercícios envolvendo a matemática, pela má interpretação de informações, e 

que os estudantes tinham ciência da importância da Matemática para a 

Contabilidade. Sá (2016) trouxe em sua pesquisa as principais dificuldades 

enfrentadas pelos alunos, entre elas as deficiências de conteúdos fundamentais, 

o desinteresse e a dificuldade de concentração. 

Quando construirmos as questões para uso em sala de aula, podemos 

procurar, como uma alternativa para fixar melhor as habilidades em 

conhecimento contábil, que várias disciplinas envolvam o mesmo conhecimento, 

o mesmo conteúdo, interligando-os para aprimoramento e fixação, sendo essa 

uma maneira de contribuir para o aprendizado do aluno. Os exames como do 

Enade e de Suficiência do CRC, por exemplo, apresentam em suas questões, 

na maioria dos casos, interligação de conteúdos e textos para auxiliar na 

interpretação da questão 

 A título de conclusão, podemos afirmar que a pesquisa apresentada 

proporciona novas reflexões, pois fornece uma visão da importância da 

Matemática aos formandos do curso de Ciências Contábeis. Assim, poderemos 

compreender com clareza as habilidades matemáticas necessárias para se 

tornar um bom profissional, tendo como base os conteúdos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), dando sentido aos critérios que os formandos 

devem apresentar ao se formar. 

A partir das análises elaboradas para esta dissertação, que apresentou 

como objeto de estudo a Universidade Pitágoras Unopar, recomendam-se novos 

estudos, com um número maior de estudantes desta instituição, para que 

possamos identificar outras habilidades relacionadas à Matemática e verificar se 

a dificuldades dos alunos estão mesmo na interpretação dos enunciados. 
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Também sugerimos a realização de entrevistas com graduandos de diferentes 

polos e outras faculdades de ensino a distância sobre os conhecimentos 

matemáticos. 
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APÊNDICE A – Exercícios Enade – Instrumento de recolha de dados 

1) (ENADE 2009) Uma empresa produziu, no mesmo período, 100 unidades do 

produto A, 200 unidades do produto B e 300 unidades do produto C. Os custos 

indiretos totais foram de R$ 1.700,00. Os custos diretos unitários de matéria-

prima representaram, respectivamente, R$ 1,50, R$ 1,00 e R$ 0,50, e os custos 

diretos unitários de mão de obra R$ 1,00, R$ 0,50 e R$ 0,50. O critério de rateio 

dos custos indiretos foi proporcional ao custo direto total de cada produto.  

Considerando-se essas informações, o custo unitário dos produtos A, B 

e C pelo custeio por absorção são, respectivamente: 

A) R$ 11,00; R$ 4,05; R$ 2,13; 

B) R$ 7,50; R$ 4,50; R$ 3,00; 

C) R$ 6,50; R$ 4,00; R$ 2,50; 

D) R$ 5,00; R$ 3,00; R$ 2,00; 

E) R$ 2,50; R$ 1,50; R$ 1,00. 

Resolução: 

A B C

Unidades 100 200 300

Custos diretos - Matéria Prima R$ 1,50 R$ 1,00 R$ 0,50

Custos diretos - Mão de Obra R$ 1,00 R$ 0,50 R$ 0,50  

A= R$ 1,50 + R$ 1,00= R$ 2,50 

B= R$ 1,00 + R$ 0,50= R$ 1,50 

C= R$ 0,50 + R$ 0,50 = R$ 1,00 

Total custos diretos unitários R$ 5,00 

 

A= R$ 2,50 x 100= R$ 250,00 

B= R$ 1,50 x 200= R$ 300,00 

C= R$ 1,00 x 300= R$ 300,00 

Custos diretos total= R$ 850,00 

Proporcionalidade dos Custos Diretos 
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A= (250/R$ 850,00) x 100= 29,41% 

B= (300/R$ 850,00) x 100= 35,29% 

C= (300/ R$850,00) x 100= 35,29% 

Produtos CD unit.MP CD unit.MO CD cada CD Total Percentual CD

A R$ 1,50 R$ 1,00 R$ 2,50 R$ 250,00 29,41%

B R$ 1,00 R$ 0,50 R$ 1,50 R$ 300,00 35,29%

C R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 1,00 R$ 300,00 35,29%

R$ 5,00 R$ 850,00 100%Custo Direto Total
 

A= (R$ 1.700,00/100) x 29,41%= R$ 5,00 
B= (R$ 1.700,00/200) x 35,29%= R$ 3,00 
C= (R$ 1.700,00/300) X 35,29%= R$ 2,00 
 

Produtos C.Diretos C.Indiretos Total Custos

A R$ 2,50 R$ 5,00 R$ 7,50

B R$ 1,50 R$ 3,00 R$ 4,50

C R$ 1,00 R$ 2,00 R$ 3,00
 

2) (ENADE, 2009) Os produtos CALÇA e CAMISA, fabricados pela Cia. Veste 

Bem, são vendidos por R$ 100,00 e R$ 70,00, respectivamente. Os dados de 

seu processo de produção, envolvendo o material direto e o tempo unitário que 

os produtos demandam para ser confeccionados nos três departamentos 

produtivos estão descritos na tabela: 

CORTE COSTURA ACABAMENTO

CALÇA R$ 64,00 0,10     0,30           0,10                    

CAMISA R$ 40,00 0,20     0,20           0,10                    

TEMPO POR UNIDADE (HORAS)

ITENS MATERIAL

 

Sabendo-se que o mercado está disposto a comprar, mensalmente, 500 

unidades do produto CALÇA e 1.000 unidades do produto CAMISA, e que a 

capacidade produtiva de cada departamento é de 320 horas/mês, identifique o 

mix de produção que proporciona o maior resultado econômico possível: 

A) 500 calças e 1.000 camisas. 

B) 500 calças e 850 camisas. 

C) 500 calças e 0 (zero) camisa. 
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D) 400 calças e 1.000 camisas. 

E) 0 (zero) calça e 1.000 camisas. 

Resolução: 

Margem de Contribuição: Valor da Receita – Material 

MCU Calça= (R$ 100,00 – R$ 64,00)  = R$ 36,00 

MCU Camisa= (R$ 70,00 – R$ 40,00) = R$30,00 

Itens Qtde Corte Tempo Total Costura Tempo Total Acabam. Tempo Total

Calça 500 0,10 50 Hrs 0,30     150 Hrs 0,10       50 Hrs

Camisa 1000 0,20 200 Hrs 0,20     200 Hrs 0,10       100 Hrs

250 Hrs 350 Hrs 150 HrsTempo

Tempo máximo 320 Hrs             -30 Hrs 

MCU/FT 

Calça: R$ 36,00/0,3= R$ 120,00 

Camisa: R$ 30,00/0,2= R$ 150,00 

 

Produto mais rentável é a camisa então devo manter as 1.000 unidades = 320 

Hrs – 200 Hrs= 120 Hrs para produzir as Calças. 

 

1 Calça = 0,3 Horas 

X= 120 Horas 

X= 120/0,3 

X= 400 Calças 

 

3) (ENADE, 2015) Uma empresa fez sua projeção de vendas para janeiro, 

fevereiro e março do próximo ano, conforme tabela a seguir. 

Jan Fev Mar

Demanda esperada (quantidade) 10.000 12.000 15.000

Preço de venda (R$) 2,00 2,00 2,00

Vendas Brutas (R$) 20.000,00 24.000,00 30.000,00

Orçamento de vendas

 

Suponha que todas as vendas dessa empresa sejam parceladas da 

seguinte forma: 
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 1ª parcela (à vista), correspondente a 30% da venda; 

 2ª parcela (prazo de 30 dias), correspondente a 30% da venda; 

 3ª parcela (prazo de 60 dias), correspondente a 40% da venda. 

Considerando a política de recebimento e os dados apresentados, 

verifica-se que a empresa espera receber, no mês de março, o montante de: 

A) R$ 8.000,00 

B) R$ 22.200,00 

C) R$ 24.200,00 

D) R$ 29.600,00 

E) R$ 30.000,00 

JAN FEV MAR

20.000,00 x 30%= 6.000,00 24.000,00 x 30%= 7.200,00 30.000,00 x 30%= 9.000,00

20.000,00 x 30%= 6.000,00 24.000,00 x 30%= 7.200,00 30.000,00 x 30%= 9.000,00

20.000,00 x 40%= 8.000,00 24.000,00 x 40%= 9.600,00 30.000,00 x 40%= 12.000,00

Resolução: 

Janeiro R$ 6.000,00 

Fevereiro R$ 7.200,00 + R$ 6.000,00= R$ 13.200,00 

Março R$ 9.000,00 + R$ 7.200,00 + R$ 8.000,00= R$ 24.200,00 

 

4)  (ENADE 2015) Projeções futuras baseadas em teorias probabilísticas são 

frequentemente utilizadas na contabilidade. Os setores públicos e privados 

fazem previsões orçamentárias anuais e, até mesmo, plurianuais para 

estimarem suas receitas e fixarem suas despesas. Neste contexto, considere a 

seguinte situação hipotética. 

Uma empresa que atua no ramo de locação de automóveis, pretendendo 

projetar seu orçamento para o próximo semestre, deve analisar a tabela a seguir, 

fornecida pelo departamento de estatística, que evidencia a quantidade de 

automóveis que a empresa locou no primeiro semestre 2015. Os dados foram 

obtidos por meio de pesquisa cadastral feita com 100 clientes escolhidos de 
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forma aleatória. 

 

Quantidade de vezes Frequência de clientes

que aluga carro no (fi)

semestre (xi)

1 10

2 20

3 20

4 40

5 10

Total 100  

Nessa situação, os valores da média, moda e mediana da quantidade de 

vezes que os clientes alugam carros no semestre são, respectivamente, iguais 

a: 

A) 3,2; 4,0; 3,5. 

B) 3,2; 4,0; 3,0. 

C) 3,2; 3,5; 4,0. 

D) 3,0; 3,5; 4,0. 

E) 3,0; 4,0; 3,5. 

Resolução: 

Quantidade de vezes Frequência de clientes

que aluga carro no (fi)

semestre (xi)

1 10 10 1 a 10

2 20 10+20=30 11 a 30

3 20 30+20=50 31 a 50

4 40 50+40=90 51 a 90

5 10 90+10=100 91 a 100

Total 100
 

Média= 1 x 10 + 2 x 20 + 3 X 20 + 4 X 40+ 5 x 10  = 10 + 40 + 60 + 160 + 50 = 

320 =  

     100                           100          
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100 

Média= 3,20 

Moda= Valor de maior frequência 4 

Mediana= 100/2= 50 número par  

50 e 51= 3 + 4= 7/2 = 3,5 

 

5) (ENADE 2015) O gráfico a seguir representa a situação de liquidez de 

determinada empresa de 2010 a 2014, com os valores dos indicadores de 

liquidez corrente e geral, para esse período. 

 

 

Com base no gráfico, avalie as afirmações a seguir. 

 

I. A empresa apresentou folga financeira de curto prazo de 2010 a 2014. 

II. Há tendência de melhoria da liquidez corrente para 2015. 

III. Há indícios de que, em 2014, a empresa tenha trocado dívidas de curto 

prazo passaram a ser recebíveis a longo prazo. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
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6)  (ENADE 2015) Um perito contador precisa calcular os juros moratórios 

sobre uma verba em liquidação de sentença no valor de R$ 96.000,00. O juiz 

determinou a incidência de juros simples de 0,5% ao mês, no período de 

1/2/2015 a 30/9/2015. 

Nessas hipóteses, considerando-se o mês comercial de 30 dias, o total de juros 

será de: 

A) R$ 3.360,00. 

B) R$ 3.840,00. 

C) R$ 4.320,00. 

D) R$ 4.800,00. 

E) R$ 5.280,00. 

 

Resolução: 

J= Juros 

P= Principal (capital) 

i= taxa de juros 

n= número de períodos  

 

J = P.i.n 

J = 96.000,00 x 0,005 x 8 

J= R$ 3.840,00 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

Título da pesquisa: “Habilidades Matemáticas dos formandos do curso de Ciências 
Contábeis” 

Prezado(a) Participante:  
 
Gostaria de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “Habilidades Matemáticas dos 
formandos do curso de Ciências Contábeis”, cujo objetivo é investigar as 
habilidades em relação ao conhecimento que os formandos do curso de Ciências 
Contábeis apresentam em conteúdos que envolvem a Matemática. A sua 
participação é muito importante e ela se dará da seguinte forma: (a) 
concordância com o termo de consentimento livre e esclarecido; (b) resposta ao 
questionário com questões do ENADE.  

Os resultados da pesquisa farão parte do projeto de pesquisa, a qual 
pertence ao curso de Mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens 
e suas Tecnologias, da Universidade Pitágoras-UNOPAR, sob orientação da 
Profª Drª Helenara Regina Sampaio Figueiredo.  

Sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a 
participar, ou mesmo desistir a qualquer tempo, sem que isto acarrete qualquer 
ônus ou prejuízo à sua pessoa. 

Esta pesquisa apresenta como risco mínimo o incômodo ou 
constrangimento do participante ao responder alguma questão do questionário 
e caso isso ocorra poderá não responder ou pedir esclarecimento ao 
pesquisador, quando for o caso. 

Esclarecemos ainda, que as informações serão utilizadas somente para 
os fins de pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 
confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade bem como dos polos 
presenciais. Informamos que você não pagará nem será remunerado por sua 
participação.  

Os benefícios esperados são identificar quais são as habilidades que 
alunos formandos do Curso de Ciências Contábeis EAD apresentam em 
conteúdos que envolvem o conhecimento matemático, bem como caracterizá-
las a fim de promover reflexões o papel da matemática para a formação do 
contador. 

Critério de inclusão: alunos do curso de Ciências Contábeis EAD que já 
cursaram as disciplinas de conhecimento matemático durante o curso.  

Critério de exclusão: alunos do curso de Ciências Contábeis EAD que 
nunca cursaram as disciplinas de conhecimento matemático ofertadas no curso 
de Ciências Contábeis EAD da presente universidade. 

Participantes que não atendam aos critérios de inclusão serão excluídos 
da pesquisa.  

Com relação aos polos presenciais, serão pesquisados apenas os que 
ofertam cursos da Universidade Pitágoras-UNOPAR. 

Caso você ainda tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos 
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pode nos contatar Helenara Regina Sampaio Figueiredo, (43) 3371- 7834, – 
email helenara@kroton.com.br ou Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 
Seres Humanos da Universidade Norte do Paraná-Unopar, rua Marselha, 591 – 
Londrina, P.R., CEP: 86041-140, Jardim Piza, telefone (43) 3371-9849 ou e-mail 
cep@unopar.br. 
Este termo será elaborado em duas vias de igual teor, sendo que você receberá 

uma via devidamente assinada pela pesquisadora responsável. 

                                                                       
_________________________________ 

Helenara Regina Sampaio Figueiredo 
Pesquisador Responsável 

RG: 7.236.362-0 
 

 

Eu, ___________________________________________, tendo sido 

devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa descrita acima. Assinatura do 

participante: ____________________________________ RG do 

participante_____________________. 

 
Londrina, ___ de ________de 2017.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:helenara@kroton.com.br
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ANEXO A – Autorização para pesquisa em Ciências Contábeis 
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ANEXO B – Parecer consubstanciado do CEP 
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