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1 
 

Tec. 
FINANÇAS 

07/09 FERIADO 

08/09 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

COMO CONTROLAR AS FINANÇAS EMPRESARIAIS 

1. Em finanças são muito conhecidos os termos crédito e débito. 
Esses dois termos possuem sua relação respectivamente com quais 
termos relacionados às finanças? 
a) planejamento tributário e investimento 
b) Fluxo de caixa e preços 
c) Giro e pagamentos 
d) Pagamentos e margem 
e) Receitas e desembolsos 
 

2. Qual objetivo principal de administrador financeiro? 
a) executar fluxos de pagamentos 
b) controlar todas as receitas e desembolsos 
c) maximizar lucro; 
d) gerenciar custos 
e) atender fornecedores 

 
 

 

11/09 
Sexta-Feira 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SEMANA 1 

1. Caso setor financeiro da Farmacêutica Biosaud, não disponibilizasse ver-  
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(Atividade 
Complementar) 

bas para setor de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), para a criação de 
novas linhas de produtos (medicamentos), por um prazo de 5 anos,  
qual consequência mais grave poderia acontecer?  
 

2. Existe uma estratégia alternativa para compensar os riscos? 
 

3. Esse tipo de planejamento é sustentável no longo prazo? 
 

4. Qual o perfil desse CFO (Chief Executive Office), ou Diretor Financeiro (a- 
gressivo, moderado ou conservador) ? 
 
 

 
 

 

14/09 
Segunda-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

PLANEJAMENTO NA ÁREA DE FINANÇAS: 

1. Podemos definir planejamento financeiro como: 
a) É um controle relacionado apenas para anotar toda a movimentação de 
dinheiro que circula na empresa, sem prévia observação dos gastos. 
b) É um processo de controle dos custos e das despesas que ocorrem na 
empresa e não inclui o controle das receitas. 
c) É um processo de desenvolvimento e implementação de um plano personalizado 
que fixa despesas e estima receitas 
para evitar ou resolver problemas financeiros com objetivos de 
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alcançar metas previamente determinadas. 
d) É um processo de elaboração de um plano de contingência para somente 
evitar endividamento bancário. 
e) O planejamento financeiro está ligado ao arquivo de documentos e da empresa 
que possuem registro de valores financeiros. 
 
2. Qual a vantagem competitiva que existe entre uma empresa que utiliza 
planejamento financeiro e uma que não usa? 

 
 

15/09 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

O ORÇAMENTO 

1.  Um orçamento é uma espécie de antecipação daquilo que vai 
acontecer nas finanças da empresa. Toda empresa deve elaborar 
um orçamento. Assim, teremos uma ideia clara daquilo que 
possivelmente seja recebido e também daquilo que possivelmente 
seja pago. O orçamento também pode ser definido como uma 
espécie de . 
a) Giro 
b) Apenas registro 
c) Pagamento 
d) Previsão 
e) Custo 
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18/09 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SEMANA 2 

 
1. Enumere 5 erros que podem causar grandes prejuízos financeiros à caso não 

sejam planejados pela empresa. 
2. O que pode acontecer caso um orçamento seja subestimado do ponto de vista 

financeiro para a empresa? 
 

 

21/09 
Segunda-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

GERANDO CAIXA PARA A EMPRESA: 

1. São exemplos de fontes de receitas da empresa: 
a) Impostos 
b) Custos fixos 
c) Custos Variáveis 
d) Estoque 
e) Lucros 
 
 
2. São exemplos de Desembolsos para a empresa exeto: 
a) Contas a Receber 
b) Prolabore 
c) Impostos 
d) Folha de pagamento 
e) Custos fixos 
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22/09 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

COMO PROJETAR OS DESEMBOLSOS NO ORÇAMENTO: 

 

1. Cite 3 exemplos de custos e 3 exemplos de despesas de acordo com a apostila. 
2. A empresa de aviação que caiu com time de Chapecó que viajava para a  

Colômbia em agenda na Libertadores da América, tentava economizar em custo 
ou despesa? 

 

25/09 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SEMANA 3 

1. Por que o marketing é o setor que sustenta o negócio do ponto de vista da geração 
de receitas? 

2. De fato, qual é a grande sacada do marketing nesse contexto?. 
 

 

 

28/09 
Segunda-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

CUSTOS: CONCEITOS E TIPOS: 

1. Existe uma diferença entre o conceito de custos e despesas. Qual 
das opções abaixo melhor define o conceito de despesas: 
a) Custos e despesas são as mesmas coisas. Não existem diferenças. 
b) Gastos relacionados a bens e serviços utilizados para a produção de outros bens e 
serviços. 
c) Todos os gastos com investimentos administrativos da empresa. 
d) Todos os valores pagos de forma parcelada ou financiada. 
e) Gastos com bens e serviços utilizados na manutenção da atividade, bem 
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como os esforços para obtenção das receitas 
 

 

29/09 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

GESTÃO DOS CUSTOS FIXOS E VARIÀVEIS 

2. Os custos diretos têm a propriedade de ser “perfeitamente 
mensuráveis de maneira objetiva. Os custos são qualificados aos 
portadores finais (produtos), individualmente considerados”. Dentro 
dessa afirmação, podemos então classificar como custos diretos: 
a) Mão de obra contratada diretamente para produção. 
b) Materiais empregados nas atividades auxiliares de empresa. 
c) Gastos com água, luz e energia da sede da empresa. 
d) Salário da secretária. 
e) Gastos irrelevantes com a realização da atividade fim da empresa. 

1.  
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Tec. 
Logística 

02/10 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SEMANA 4 

1. Marque um F para custo fixo e V para custo variável: 
a) Aluguel da sede (  ); 
b) Conexão de internet (  ); 
c) Tecidos numa fábrica de confecção (  ); 
d) Prolabore do empresário; 
e) Embalagens (  ); 

 

2. Uma empresa possui um desembolso de R$ 5.000,00 mensais de 
custos fixos. Tentou vender duas toneladas do seu único produto e vendeu apenas 
uma tonelada. O que acontecerá com o valor deste custo fixo mensal? 
a) Aumentou. 
b) Diminuiu. 
c) Permaneceu inalterado. 
d) Variou 50%. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 

 

05/10 
Segunda-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

ELABORAÇÃO DE UM ORÇAMENTO: 

 

.1. Qual a diferença entre orçamento e fluxo de caixa? 
a) Não existem diferenças. São considerados a mesma coisa. 
b) O orçamento é elaborado para avaliar a viabilidade como um todo da 
empresa, observando se o mesmo é ou não lucrativo. O fluxo de caixa é 
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utilizado posteriormente e tem a finalidade de controlar a movimentação 
do caixa. 
c) O orçamento é elaborado para avaliar apenas as despesas. O fluxo de 
caixa é utilizado para verificação das receitas. 
d) O orçamento é elaborado para avaliar os custos fixos e variáveis. O fluxo 
de caixa é utilizado para controlar: contas a pagar e contas a receber. 
e) O orçamento é elaborado para avaliar os gastos administrativos. O fluxo 
de caixa é utilizado para avaliar os gastos produtivos. 
 

06/10 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

ELABORAÇÃO DE UM ORÇAMENTO II 

1. Com base na tabela 10.1: Demonstração de Projeção Orçamentária de produção 
de chocolate, na página 40. Calcule quanto os custos fixos e variáveis 
representam percentualmente em relação à receita no mês 5, no mês 6. Qual o 
melhor cenário? 

 

09/10 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SEMANA 5 

1. Entendendo que mão-de-obra contratada diretamente para um serviço 
específico, que serviços terceirizados e aplicados diretamente nos produtos 
ou serviços da empresa e matérias-primas são custos diretos. Quais seriam 
desse tipo de custos diretos que seu modelo de negócio teria?  
Marque um F para custo fixo e V para custo variável: 

a) Aluguel da sede (  ); 
b) Conexão de internet (  ); 
c) Tecidos numa fábrica de confecção (  ); 
d) Prolabore do empresário ( ) 
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e) Embalagens (  ); 

12/10 FERIADO 

13/10 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

O CONCEITO DE FLUXO DE CAIXA: 

 

1. Conceitue fluxo de caixa? 
2. Por que o fluxo de caixa da empresa é o primeiro a sentir problemas quando 

não 
existe diferença entre as finanças pessoais do empresário e finanças da 
empresa?   

 

16/10 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SEMANA 6 

1. A partir dos onceitos de contas a receber e contas a pagar, descreva 3 
exemplos de contas a receber e 3 exemplos de contas a pagar; 

2. Cite dois exemplos de problemas quando não se usa o fluxo de caixa. 

 
 

19/10 
Segunda-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

ENTENDENDO O FLUXO DE CAIXA 

1. Podemos considerar como a principal vantagem do fluxo de caixa? 
a) Verificar os custos fixos. 
b) Avaliar os custos variáveis. 
c) Visualização do saldo de caixa de forma antecipada. 
d) Gerenciar o aumento dos gastos administrativos. 
e) Gerenciar apenas o aumento dos gastos com manutenção. 
 

1. Fazem parte do fluxo de caixa, exceto: 
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a) Total de contas a receber; 
b) Totla das contas a pagar; 
c) Saldo inicial; 
d) Impostos; 
e) Saldo final; 

20/10 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

FORMAÇÃO DE PREÇOS: 

 

1. Conforme mencionado no texto, é considerado também um dos 
fatores que influência na formação de preços? 
a) Conhecimento da marca. 
b) Orçamento defasado. 
c) Fluxo de caixa negativo. 
d) Empréstimo bancário elevado. 
e) Prejuízos acumulado 

 

 

23/10 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SEMANA 7 

1. Quais os pontos fracos da formação de preços com base no olhar interno e 
com base no olhar externo? 

 

 
26/10 

Segunda-Feira 
(Atividade Extra 

Diária) 

LUCRO: GERANDO RESULTADO PARA O NEGÓCIO: 

 

 
1. Uma empresa que teve uma receita de R$ 100.000,00 e um lucro 

de R$ 5.000,00 – podemos afirmar que o lucro percentual foi de: 
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 a) 10%. 
b) 50%. 
c) 0,5%. 
d) 5%. 
e) 100%. 

2. Uma empresa que teve uma receita de R$ 10.000,00 e um lucro 
de R$ 1.000,00 – podemos afirmar que o lucro percentual foi de: 
a) 10%. 
b) 50%. 
c) 0,5%. 
d) 5%. 
e) 100%. 

 

 
27/10 

Terça-Feira 
(Atividade Extra 

Diária) 
 

A DEFINIÇÃO DE MARK-UP: 

 

 

1. Que fatores podem influenciar preços de produtos e serviços exceto: 
a) Clima; 
b) Atuação da concorrência 
c) Medidas econômicas governamentais 
d) Duplicatas 
e) Mudança de comportamento do consumidor 

 

 30/10 
Sexta-Feira 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SEMANA 8 

 
1. É possível ser lucrativas via redução de gastos , controlando copinhos de 

café e caneta , negligenciando um bom sistema de gestão de chão de fabrica 
1. . 
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(Atividade 
Complementar) 

 

, as técnicas de planejamento e controle de produção , a contabilidade de 
custos , as relações com o mercado, as técnicas de controladoria e gestão 
financeira? Se não, por que? 
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02/11 FERIADO 

03/11 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

- DEFINIR PREÇO COM BASE NA CONCORRÊNCIA E COM BASE NO VALOR; 

1. Explique o método de de precificação com base na concorrência. Aponte 
vantagens e desvantagens. 

2. Explique o método de precificação com base no valor.  

 

06/11 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SEMANA 9 

1. Idealize um modelo de negócios seu e aplique o método Canvas de planejamento, 
abarcando 9 áreas estratégicas de um negócio. 

 

09/11 
Segunda-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

PONTO DE EQUILÍBRIO 

1. O ponto de equilíbrio é calculado por uma divisão entre duas 
variáveis. Quais são elas? 
a) CF e MC. 
b) Mark-up e CV. 
c) Mark-up e CF. 
d) MC e Mark-up. 
e) CV e CF. 

 

10/11 
Terça-Feira 

REVISÃO 

➢ Orçamento 
➢ Fluxo de caixa 
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(Atividade Extra 
Diária) 

 

➢ Gestão dos Custos e Formação dos Preços 
➢ Margem de Contribuição 
➢ Ponto de Equilíbrio 
➢ Retorno sobre os investimentos 
➢ Período de payback 
➢ Cálculos da TIR e VPL 
➢ Cálculos do ROI 

 

 


