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01 – A gestão financeira e orçamentária é fundamental

para a sobrevivência da organização. Com base nos

conceitos abordados, qual é o objetivo de Finanças?
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R: 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.
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02 – De acordo Com os conhecimentos estudados em

aula, qual o conceito de Liquidez?
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R: Liquidez é a capacidade de transformar bens e direitos

em espécie (dinheiro), ou seja, está relacionada à

capacidade de solvência da empresa, ou seja, à

disponibilidade de recursos para pagar as contas à medida

que vencem.
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03 – Na sua concepção uma cooperativa tem como

finalidade o lucro? Justifique.

6



R: Não, pois uma cooperativa consiste em uma

associação de pessoas que tem por finalidade a melhoria

econômica e social de seus membros.
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04 - Qual o conceito de Passivo Circulante e qual o

período compreendido ?
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R: São as obrigações de curto prazo, ou seja, período

de até 1 ano.
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05 - 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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R: 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
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06 - O que você entende por Decisões de Investimento?

Cite um exemplo
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R: Também chamadas de orçamento de capital, buscam

identificar alternativas adequadas para a aplicação dos

recursos organizacionais, que tragam retornos

compatíveis aos riscos assumidos.
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07 – O que você entende como Capital de Giro?
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R: 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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08 - O que você entende por Decisões de Financiamento?
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R: Também chamado de estrutura de capital, dizem

respeito à escolha das fontes de recursos que serão uti

lizadas para financiar os investimentos realizados, de

forma a tornar mínimo o custo de captação (chamado

custo de capital), considerando as fontes disponíveis.
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09 - A _____________________ está relacionada à capacidade de

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

pagar as contas à medida que vencem.

a)Rentabilidade.

b)Lucratividade.

c) Liquidez.

d)Passivo.

e)Ativo.
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RESPOSTA DA 9ª : LETRA: C
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10 - Finanças é a ciência que tem como objetivo administrar:

a)Patrimônio.

b)Imóveis.

c) Fundos.

d)Móveis.

e)Objetos.
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RESPOSTA DA 10ª: LETRA C  
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11 - 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.

a)Lucratividade.

b)Rentabilidade.

c) Liquidez.

d)Ativo.

e)Passivo.
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RESPOSTA DA 11ª: LETRA B  
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12 - 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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RESPOSTA DA 12ª: LETRA B  
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13 - A _____________________ relaciona-se com o modo pelo qual a

organização realiza o gerenciamento da entrada e da saída de seus

recursos.

a)Gestão financeira.

b)Gestão contábil.

c) Gestão de RH.

d)Gestão de caixa.

e)Gestão de produção.
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RESPOSTA DA 13ª: LETRA D  
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14 - 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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RESPOSTA DA 14ª: LETRA D  
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15 - 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.

a)Metodologia,

b) Estratégia.

c) Diretriz.

d) Formulação.

e) Ciência.
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RESPOSTA DA 15ª: LETRA E  

31



16 - 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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RESPOSTA DA 16ª: LETRA A  
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17 - 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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RESPOSTA DA 17ª: LETRA A  
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18 - 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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RESPOSTA DA 18ª: LETRA E  
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19 - O _______________ refere-se aos recursos financeiros, próprios

ou de terceiros, necessários para sustentar as atividades operacionais,

no dia a dia das empresas.

a)Capital de contas.

b)Capital de fluxo.

c) Capital de Giro.

d)Capital de financeiro.

e)Capital de recursos.
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RESPOSTA DA 19ª: LETRA C  
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20 - 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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RESPOSTA DA 20ª: LETRA C  
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DESAFIO:

21 – Com suas palavras defina a diferença entre rentabilidade e lucratividade.

Ter rentabilidade significa ter lucratividade?

22 – O que é o custo total de uma mercadoria, como se divide e qual a

fórmula ?
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DESAFIO:

23 - O que é o Ponto de equilíbrio? O ideal é trabalhar acima ou abaixo do

ponto de equilíbrio?

24 – Qual a diferença entre custo fixo e custo variável? cite exemplos:
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