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EXAME DE CONTEÚDO ESPECÍFICO 2012 
 

MESTRADO EM CONTROLADORIA E CONTABILIDADE DA 
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇAO E CONTABILIDAD E DE 

RIBEIRÃO PRETO 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade 
(PPGCC), nas suas atribuições, publica a chamada para realização do Exame de 
Conteúdo Específico, mencionado nas Normas Específicas do PPGCC/FEA-RP, 
tópico VIII, itens 13 e 14. 
 
A aprovação no referido exame é requisito para inscrição no exame de qualificação. 
 
 
A) Data, horário e local 
1. O Exame será realizado no dia 12 de Dezembro de 2012, das 14h às 18h, LEIA-2, 

Bloco A, FEA-RP. 
2. Os alunos devem se apresentar no local até as 13h30 da referida data, para 

preparação e sorteio dos pontos de que trata o item 6. 
3. Não será permitida entrada após as 14h. 
 
B) Alunos convocados para o Exame 
4. Estão convocados para realizar o Exame todos os alunos que já cursaram as 

quatro disciplinas obrigatórias do programa (Teoria da Contabilidade e Controle, 
Metodologia, Contabilidade Financeira e Controladoria), e ainda não foram 
aprovados em edições anteriores do Exame de Conteúdo Específico. 

 
C) Conteúdo e questões 
5. A prova será formada de 4 tópicos discursivos, entre os listados no Item I. 
6. Os 4 tópicos discursivos serão sorteadas por um aluno inscrito no Exame, a ser 

escolhido pela turma, entre 13h30 e 14h, do dia e local do Exame. 
7. O aluno deverá realizar 4 sorteios, um tópico para cada disciplina, na seguinte 

ordem: Teoria da Contabilidade e Controle, Metodologia, Contabilidade Financeira 
e Controladoria. 

 
D) Instruções para realização do Exame 
8. A prova será realizada no laboratório de ensino, com uso de editor eletrônico de 

texto, cabendo ao aluno salvar o arquivo gerado no local indicado pelo monitor. 
9. Os tópicos discursivos deverão ser respondidos na seguinte ordem: Teoria da 

Contabilidade e Controle, Metodologia, Contabilidade Financeira e Controladoria. 
10. Não será permitida consulta a qualquer material. 
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11. Em caso de ser detectado algum tipo de consulta, em via impressa ou eletrônica 
por meio de transferência de arquivo ou qualquer outro meio, será atribuída nota 
“zero” à prova. 

12. A saída da sala só será permitida quando o aluno puder ser acompanhado por um 
dos monitores. 

13. O arquivo eletrônico utilizado para digitação da prova deverá ser salvo pelo aluno a 
cada 5 minutos, em local pré-determinado, sendo ao final da prova colhido pela 
coordenação para ser impresso. O arquivo e a via impressa ficarão à disposição da 
CCP. 

 
E) Avaliação das questões e atribuição de nota fina l 
14. Uma comissão de orientadores do programa indicada pela CCP redigirá o gabarito 

dos pontos sorteados. 
15. O gabarito estará à disposição para consulta dos orientadores a partir da data da 

realização do Exame. Adições ou modificações ao gabarito podem ser feitas pelos 
orientadores até 10 dias a contar da data de realização do Exame.  

16. As provas serão avaliadas pela comissão de orientadores mencionada no item 14, 
a qual seguirá o gabarito preparado para o Exame.  

17. Cada tópico discursivo será avaliado de 0 a 10. 
18. Serão considerados aprovados no Exame de Conteúdo Específico os candidatos 

que alcançarem nota igual ou superior a 5 (cinco) em cada um dos 4 tópicos 
discursivos do Exame. 

19. Será avaliada a abrangência, a coerência, a profundidade, a amplitude e 
posicionamento crítico do aluno ao discorrer sobre cada tópico. 

 
F) Resultados 
20. O resultado será divulgado em até 60 dias a contar da data de realização do 

Exame. 
21. Em caso de não aprovação, caso seu prazo de inscrição para o exame de 

qualificação seja posterior a Agosto de 2013, o aluno está automaticamente 
convocado para realização da próxima versão do Exame que ocorrerá em Julho de 
2013. 

 
G) Recursos 
22. O aluno poderá apresentar recurso contra a avaliação, exclusivamente no Serviço 

de Pós-Graduação da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 
Ribeirão Preto/USP, em até 5 dias úteis após a divulgação do resultado, das 8h30 
às 12h e das 13h30 às 17h30, por meio de pedido escrito e fundamentado dirigido 
ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e 
Contabilidade. 

23. A comissão se reunirá com os alunos que apresentarem recurso, para esclarecer 
as notas atribuídas segundo quesitos mencionados no item 19. 
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H) Lista de referências bibliográficas 
 
A lista de referências bibliográficas a seguir foi extraída dos programas de aula 
ministrados no ano de 2012, das disciplinas obrigatórias do mestrado e Controladoria 
e Contabilidade da FEA-RP/USP, para comporem o Exame de Conteúdo Específico 
de Dezembro de 2012. 
 
TEORIA DA CONTABILIDADE E CONTROLE  

1. BASU, S. The Conservatism Principle and the Asymmetric Timel iness of Earnings . Journal of 
Accounting and Economics, v. 24, p. 3-37, 1997. 

2. FIELDS, T. D. et al. Empirical research on accounting choice . Journal of Accounting & Economics, v. 31, 
n. 1-3, p. 255-307, 2001. 

3. LAMBERT, R. A. Contracting theory and accounting.  Journal of Accounting and Economics, 32(1–3), 3–
87, 2001. 

4. WATTS R.; ZIMMERMAN J. L. Positive Accounting Theory.  USA. Prentice Hall. 1986 

 

METODOLOGIA 
1. SCANDURA, T.A. & WILLIAMS E. A.. Research Methodology in Management: Current Practic es, Trends, 

and Implications for Future Research . Academy of Management Journal, (43:6), pp. 1248-1264, 2000. 
2. BISBE et al; Defining management accounting constructs: A method ological note on the risks of 

conceptual misspecification . Accounting, Organizations and Society, 32(7-8), p.789-820, 2007. 
3. MCKINNON, J. Reliability and Validity in Field Research: Some St rategies and Tactics. Accounting, 

Auditing & Accountability Journal, 1(1), pp.34 – 54, 1988. 
4. VENKATRAMAN, N.; GRANT, J. Construct Measurement in Organizational Strategy Re search – A 

Critique and Proposal . Academy of Management Review. Vol.11. N1, p.71-87, 1986. 
5. BOOTH, W.; COLOMB, G.; WILLIAMS, J. A arte da pesquisa.  São Paulo: Martins Fontes, 2000. Caps. 7,8,9 

e 10. No original: “The Craft of Research”. 

 
CONTROLADORIA 

1. ALCHIAN, ARMEN A.; DEMSETZ, HAROLD Production, Information Costs, and Economic Organiz ation . 
American Economic Review 62 (5): 777–795, 1972. 

2. MILGROM, ROBERTS, Economics, Organization and Management,   Prentice Hall; 1992, 621p.  Caps. 1 a 
9, 12, 13, 16. 

3. VOSSELMAN, E.G.J. Towards horizontal archetypes of management control : A transaction cost 
economics perspective . Management Accounting Research, 13 (1), pp. 131-148, 2002.  

4. HARTMANN, F.G.H. The effects of tolerance for ambiguity and uncertai nty on the appropriateness of 
accounting performance measures , ABACUS, 2005.  

5. MOURITSEN, A.; HANSEN, A.; HANSEN, C. Ø. Inter-organizational controls and organizational 
competencies: episodes around target cost managemen t/functional analysis and open book 
accounting . Management Accounting Research, 12, 221–244, 2001.  

6. SPEKLE, R. F. Explaining management control structure variety: a transaction cost economics 
perspective . Accounting, Organizations and Society, Elsevier, 26(4-5), pp.419-441, 2001.  

7. JENSEN, M.; MECKLING, W. Coordination, Control and the Management of Organiz ations: Course 
Notes , 1999. 

 

CONTABILIDADE FINANCEIRA 
1. CHRISTENSEN, J. Conceptual frameworks of accounting from an informa tion perspective . Accounting 

and Business Research, 40 (3), pp. 287-299, 2010. 
2. EDWARDS, E; BELL, P. The Theory and Measurement of Business Income.  Berkeley, CA: University of 

California Press, 1961. Caps. 1 a 4. 
3. BARTH, M.E., BEAVER, W.H., LANDSMAN, W.R. The relevance of the value relevance literature for  

financial accounting standard setting: Another view . Journal of Accounting and Economics, 31 (1-3), pp. 
77�104, 2001. 

4. HOLTHAUSEN, R.W., WATTS, R.L. The relevance of the value relevance literature for  financial 
accounting standard setting. Journal of Accounting and Economics, 31 (1-3), pp. 3-75, 2001. 

5. OHLSON, J. A. Earnings, book values, and dividends in equity valu ation . Contemporary Accounting 
Research, v. 11, n. 2, p. 661-687,  1995. 
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I) Lista de tópicos por disciplina 
 
TEORIA DA CONTABILIDADE E CONTROLE  

1) Hipóteses de eficiência de mercados e contabilidade financeira. 
2) Motivações contempladas na Teoria de Agência para a prática de Conservadorismo. 
3) Evolução das Abordagens Normativa e Positiva na pesquisa em contabilidade. 
4) Teoria Contratual, assimetria de informações e escolhas contábeis. 
5) Gerenciamento de resultado e consequências econômicas. 

 
METODOLOGIA 

1) Construtos, mensuração de variáveis e escalas. 
2) Validação, estratégias de pesquisa para construção ou teste de teoria. 
3) Argumentação científica, uso na sustentação de diversas estratégias de pesquisa. 

 
CONTROLADORIA 

1) Conceitos de firma, mensuração de equipes e propriedade de ativos. 
2) Contratos incompletos e soluções de coordenação derivadas. 
3) Remuneração de executivos e ruídos de mensuração. 
4) Variações de controle e características das transações. 

 
CONTABILIDADE FINANCEIRA 

1) Avaliação de ativos e passivos: valores de entrada e saída. 
2) O papel da informação contábil no modelo de Ohlson. 
3) Teorias da contabilidade, estruturas conceituais e estudos de relevância da informação contábil. 
4) A influência de Edwards e Bell na contabilidade financeira. 

 
 

 
Ribeirão Preto, 05 de Novembro de 2012 

 

Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidad e de Ribeirão Preto 

Universidade de São Paulo  

 


