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01 – A _____________________ está relacionada à capacidade de

solvência da empresa, ou seja, à disponibilidade de recursos para pagar

as contas à medida que vencem. Ou seja, a capacidade de transformar

em dinheiro, bens e direitos.

a) Rentabilidade.

b)Lucratividade.

c) Liquidez.

d)Passivo.

e)Ativo.
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02 - A _______________________ está em volta à capacidade de gerar

resultados positivos (sobras, no caso das cooperativas) por intermédio

de um incremento nas vendas e/ou redução dos gastos. Ou seja, gerar

rendas, para a manutenção de qualquer organização, inclusive

cooperativas.

a) Lucratividade.

b)Rentabilidade.

c) Liquidez.

d)Ativo.

e)Passivo.
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03 - A _____________________ relaciona-se com o modo pelo qual a

organização realiza o gerenciamento da entrada e da saída de seus

recursos. OU seja, representa a entrada e saída de dinheiro (recursos),

da Empresa.

a) Gestão financeira.

b)Gestão contábil.

c) Gestão de RH.

d)Gestão de caixa.

e)Gestão de produção.
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04 - Finanças é reconhecida como a ___________ e a arte de administrar

fundos. Trata da transferência de recursos, notadamente financeiros,

entre pessoas e empresas ao longo do tempo. Administração financeira

é uma disciplina considerada como ?

a) Metodologia,

b)Estratégia.

c) Diretriz.

d)Formulação.

e)Ciência.
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05 - As principais funções da área financeira decorrem das decisões

fundamentais que os gestores são levados a tomar no cotidiano das suas

ações, com o objetivo de criar valor para a organização e para os

proprietários. Sãs as Decisões de:

a) Investimento, financiamento e planejamento.

b)Investimento, produção, financiamento.

c) Produção, vendas, planejamento.

d)Marketing, produção e financiamento.

e)Financiamento, produção, marketing.
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06 - O _______________ refere-se aos recursos financeiros, próprios ou

de terceiros, necessários para sustentar as atividades operacionais, no

dia a dia das empresas. Ou seja, recursos (dinheiro), para pagar as

atividades e contas do dia a dia.

a) Capital de contas.

b)Capital de fluxo.

c) Capital de Giro.

d)Capital de financeiro.

e)Capital de recursos.
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07 – Qual o objetivo da Ciência das Finanças ?

a)Patrimônio.

b)Imóveis.

c) Fundos.

d)Móveis.

e)Objetos.
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08 - Para a gestão financeira, o objetivo econômico das empresas é a

maximização de seu _________________, pois, dessa forma, estará

sendo aumentada a riqueza de seus proprietários. O objetivo de uma

organização deve, então, ser a criação de valor para os seus

proprietários.

a) Lucro.

b)Valor de mercado.

c) Patrimônio.

d)Quadro de funcionários.

e)Estoque.
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09 - As ________________________, também chamadas de

orçamento de capital, buscam identificar alternativas adequadas

para a aplicação dos recursos organizacionais, que tragam retornos

compatíveis aos riscos assumidos.

a)Decisões de financiamento.

b)Decisões de planejamento.

c) Decisões de custo.

d)Decisões de investimento.

e)Decisões de produção.
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10 - Independentemente de sua missão, ou se a empresa é pública ou

privada, se possui fins lucrativos ou não, se é grande ou pequena, suas

operações incluem atividades rotineiras, mais apropriadamente

chamadas de _________________, em que os eventos são repetitivos.

a) Ciclo Operacional.

b)Vendas.

c) Compras.

d)Atividades contábeis.

e)Atividades financeiras.
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11 – De acordo com a ciência da Finanças, Ativo é formado por?

a)Obrigações.

b)Dívidas.

c)Somente direitos.

d)Somente bens.

e)Bens e Direitos.
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12 – O Passivo representa as obrigações da Organização, de modo

que os financiamentos de curto prazo da Empresa (obrigações com

1 ano ou menos), são denominados de:

a)Passivo não circulante.

b)Passivo.

c) Passivo circulante.

d)Passivo longo prazo.

e)Passivo curto prazo.
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13 – Conforme o seu entendimento sobre a disciplina, qual é o

objetivo de Finanças?
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14 – O objetivo de uma cooperativa ou de uma organização é o

lucro? Justifique.

15



15 – Quais as principais funções da área financeira que decorrem

das decisões fundamentais que os gestores são levados a tomar no

cotidiano das suas ações, com o objetivo de criar valor para a

organização e para os proprietários?
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16 – Com suas palavras, comente o que significa de Capital de Giro?
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CORREÇÃO DAS 
QUESTÕES
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01 – C 02 – B 03 - D 04 – E 05 - A 06 – C

07 – C 08 – B 09 - D 10 – A 11 - E 12 – C
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13 – Finanças é reconhecida como a ciência e a arte de administrar fundos.

Trata da transferência de recursos, notadamente financeiros, entre pessoas e

empresas ao longo do tempo.

14 – Não, pois uma cooperativa consiste em uma associação de pessoas que

tem por finalidade a melhoria econômica e social de seus membros.

15 – As decisões de investimento, também chamadas de orçamento de capital.

As decisões de financiamento, ou de estrutura de capital. As decisões de

planejamento e controle financeiro de curto prazo são denominadas de capital

de giro

16 - O capital de giro refere-se aos recursos financeiros, próprios ou de 
terceiros, necessários para sustentar as atividades operacionais, no dia a dia das 
empresas.
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