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QUESTÃO NÚMERO: 115 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: O retorno sobre o ativo ou rentabilidade do investimento é determinado pela             
fórmula: 

Retorno sobre o ativo = Lucro Líquido do Exercício/Ativo Total 

O aumento de despesas financeiras impacta o lucro negativamente, reduzindo-o e, ao reduzir o              
lucro o índice será aumentado. Contudo, o erro da questão está em afirmar que as vendas                

líquidas não interferem diretamente no ROA; as vendas líquidas contribuem diretamente para o             
lucro, aumentando-o e influenciando o índice. 

 

QUESTÃO NÚMERO: 116 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: O grau de alavancagem financeira (GAF) é um índice que avalia se o              
endividamento da entidade pode ser considerado como vantajoso ou não. Este índice retorna             
aos usuários das demonstrações contábeis uma razão da rentabilidade com a utilização de             

capital de terceiros sobre a rentabilidade sem o uso do capital de terceiros. 

A fórmula para o cálculo do GAF será: 

Grau de Alavancagem Financeira=((Lucro Líquido)/(Patrimônio Líquido))/((Lucro      

Líquido+Despesas Financeiras)/Ativo) 

Quando uma entidade apresenta juros passivos em montante superior àquele que ela            
encontrará ao apurar o lucro antes dos juros (LAJ) e impostos (LAIR) a alavancagem financeira               

será desfavorável porque apresentará um maior grau de despesas financeiras. Esse fator gera um              
impacto adverso sobre o patrimônio da entidade, reduzindo-o. 

 

QUESTÃO NÚMERO: 117 



GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: O índice Fluxo sobre o Lucro é um indicador que será elaborado ao serem               

analisadas duas de demonstrações contábeis: 

 

- Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC); e 

- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 

Na DFC é encontrado o fluxo de caixa das atividades operacionais, que representa o caixa               

gerado pelas atividades operacionais. Na DRE será verificado o lucro líquido. 

A fórmula para o cálculo do Fluxo sobre o Lucro será: 

FsL = (Caixa gerado pelas atividades operacionais/lucro líquido) 

Logo, esse será um indicador que será influenciado pelas despesas com juros (Juros             
Passivos), no reconhecimento da despesa, mas não será impactado pelo pagamento dos            
juros a pagar. 

 

QUESTÃO NÚMERO: 118 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: Prazo médio de rotação de estoques é um indicador que informa quanto a              
entidade gira seu estoque ao longo do período em análise, normalmente, um ano. Isso significa               

dizer que é a quantidade de vezes que o estoque foi renovado ao longo deste período de análise.                  
Quanto mais vezes a entidade girar este estoque, melhor, porque isso representará mais vendas. 

O ciclo econômico abrange o tempo entre a compra das mercadorias e sua respectiva              
saída dos estoques por vendas. 

O ciclo financeiro é o prazo decorrido entre o pagamento ao fornecedor e o recebimento               
decorrente das vendas. 

O ciclo operacional é o tempo decorrido entre a aquisição da matéria-prima e o              
recebimento das vendas decorrentes dessas matérias-primas. 

Logo, é correto afirmar que o prazo médio de rotação de estoques influenciará o ciclo               
econômico e operacional, mas não o financeiro. 
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