
 Curso: Contabilidade 

Questões comentadas 
Prof. Feliphe Araújo 

 

     
Prof. Feliphe Araújo   1 de 16 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova Comentada Auditor de Controle Externo – TC-DF 

Contabilidade Geral  

Professor: Feliphe Araújo  



 Curso: Contabilidade 

Questões comentadas 
Prof. Feliphe Araújo 

 

     
Prof. Feliphe Araújo          2 de 16 

 

                 Página 

1. Comentários da Prova – Analista de Controle Externo - Ciências 

Contábeis – TC-DF/2021 ....................................................................... 3 

 

 

Olá amigo (a), 

Trago para você os comentários da prova de Contabilidade Geral do concurso 

para Auditor de Controle Externo – TC-DF. 

Prova nível médio difícil, principalmente na parte de Análise das 

Demonstrações Contábeis em virtude dos cálculos. 

Vislumbramos possibilidade de recursos em 3 questões. 

Agradeço a colaboração do Luiz Fernando na correção da prova. 

Quem estudou pelos nossos cursos, percebeu que abordamos 

questões parecidas no nosso material. Assim, todos os nossos alunos 

tranquilamente tiveram bons rendimentos na prova. 

Confira a correção. 

Boa sorte e Firmeza nos Estudos (FÉ)!  

Siga o professor nas redes sociais e tenha acesso a dicas de 

Contabilidade e de concursos: 

Facebook: https://www.facebook.com/professorfeliphearaujo/ 

Instagram: @feliphearaujoprofessor 

Youtube: Prof. Feliphe Araújo 

 

Conte conosco e Firmeza nos Estudo (FÉ)! 

Abraço!  

Feliphe Araújo  

 

  

CEBRASPE – Analista de Controle Externo - TC-DF/2021 

 

https://www.facebook.com/professorfeliphearaujo/
https://www.instagram.com/feliphearaujoprofessor/
https://www.youtube.com/channel/UCKx9aiOXSGhZdXikaIzDEnQ
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1. Comentários da Prova – Analista de Controle Externo - Ciências 

Contábeis – TC-DF/2021 

 

Tendo em vista as Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação aplicável, 

julgue os itens que se seguem. 

107. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) Situação 

hipotética: Determinada entidade identificou a possibilidade da existência de 

uma obrigação de pagamento de indenização por danos morais em uma causa 

judicial, sendo remota a probabilidade de saída de recursos. Assertiva: Nessa 

situação, se o valor puder ser estimado, será necessário registrar uma provisão, 

que poderá ser revertida caso não se concretize a perda da causa. 

Resolução: 

Como a probabilidade de saída de recursos é remota – e não provável –, não 

temos que reconhecer uma provisão. Isso seria necessária se a obrigação 

respeitasse os três itens do CPC 25 - PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E 

ATIVOS CONTINGENTES, conforme indicado abaixo. 

Uma provisão deve ser reconhecida quando: 

(a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como 

resultado de evento passado; 

(b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam 

benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e 

(c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.  

Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser 

reconhecida. 

 

Resumindo: 

 

 

Tratamento contábil das 
Provisões e do Passivos

Contingentes

Provável

Contabiliza e divulga
em notas explicativas a 

Provisão

Possível (não 
provável)

Não contabiliza a 
Provisão, mas divulga

em notas o Passivo 
Contingente 

Remota

Não contabiliza e não
divulga em notas 

explicativas



 Curso: Contabilidade 

Questões comentadas 
Prof. Feliphe Araújo 

 

     
Prof. Feliphe Araújo          4 de 16 

Portanto, item errado. 

Método turbo para resolução no dia da prova. 

Quando a probabilidade de perda for remota, nenhuma provisão deve ser 

contabilizada. 

Gabarito 107: E. 

 

108. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) O registro 

de uma máquina usada comprada pelo valor de R$ 20.000 deve ser feito pela 

entidade compradora, deduzindo-se a estimativa de saldo da depreciação 

decorrente do período de uso pela entidade vendedora. 

No que diz respeito às novas práticas contábeis adotadas no Brasil, julgue os 

itens a seguir. 

Resolução: 

A máquina será registrada pelo valor de custo de R$ 20.000.  

CPC 27 – Ativo Imobilizado 

16. O custo de um item do ativo imobilizado compreende:  

(a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos 

não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais 

e abatimentos;  

(b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e 

condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida 

pela administração;  

(c) a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de 

restauração do local (sítio) no qual este está localizado.  

 

Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item 

é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para 

finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período.  

 

Após o reconhecimento inicial, ela sofrerá depreciação conforme regra a seguir. 

A depreciação de bens adquiridos usados possui uma regra diferente de cálculo 

dos bens novos.  Segundo o Regulamento do Imposto de Renda, o prazo de 

depreciação será o maior dentre os seguintes:  

a. metade do prazo de vida útil do bem novo;  

b. restante do prazo de vida útil do bem, considerado este em relação à 

primeira instalação ou utilização desse bem. 
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Com isso, o item está errado. 

Método turbo para resolução no dia da prova. 

A máquina será registrada pelo valor de custo de R$ 20.000.  

Gabarito 108: E. 

 

 

109. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) Uma 

entidade não pode realizar a mudança nos métodos de avaliação de estoques 

durante o exercício a ela referente, em razão da impossibilidade de retroagir 

esse ajuste sem causar prejuízo aos usuários da informação. 

Resolução: 

A mudança no método de avaliação do estoque é mudança na política contábil, 

conforme evidencia o item 35 do CPC 23 - POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇA 

DE ESTIMATIVA E RETIFICAÇÃO DE ERRO.  

35. A mudança na base de avaliação é uma mudança na política contábil e não 

uma mudança na estimativa contábil. Quando for difícil distinguir uma mudança 

na política contábil de uma mudança na estimativa contábil, a mudança é 

tratada como mudança na estimativa contábil. 

 

Ademais mudanças na política contábil podem sim ser tratadas de maneira 

retrospectiva (aplicação retrospectiva), de forma que a entidade deve 

ajustar o saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido afetado 

para o período anterior mais antigo apresentado e os demais montantes 

comparativos divulgados para cada período anterior apresentado, como se a 

nova política contábil tivesse sempre sido aplicada.  

Assim, quando ocorrer uma alteração na política contábil de uma entidade de 

forma retrospectiva, a companhia deve rever os saldos dos componentes 

patrimoniais que já ocorreram. 

Esquematizando: 

 

Gabarito 109: E. 
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110. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) A 

apresentação de um balanço patrimonial com saldo na conta ativo diferido, em 

31 /12 /2019, não demonstra incompatibilidade com as normas vigentes, desde 

que submetido à análise de impairment. 

Resolução: 

RECURSO. 

O diferido foi extinto com as modificações recentes ocorridas na contabilidade 

(MP 449/08 convertida na Lei 11.941/09) e, desde então, as 

entidades não podem mais apropriar custos pré-operacionais ao ativo diferido. 

Porém, a lei permitiu que o saldo existente no subgrupo ao final de 2008 poderia 

ser aí mantido até a sua completa amortização, sujeito ao teste de Impairment. 

Veja o que dispõe o art. 299-A da Lei 6.404/76: 

Art. 299-A. O saldo existente em 31 de dezembro de 2008 no ativo 

diferido que, pela sua natureza, não puder ser alocado a outro grupo de 

contas, poderá permanecer no ativo sob essa classificação até sua 

completa amortização, sujeito à análise sobre a recuperação de que trata o § 

3o do art. 183. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

Assim, os saldos porventura existentes deste grupo patrimonial devem ser 

alocados a outro grupo no balanço patrimonial. Não havendo essa possibilidade, 

ficam no ativo diferido até sua completa amortização, sujeita ao teste 

de recuperabilidade. 

Isso pode ter levado você a marcar certo. 

Porém, a amortização de ativo diferido só poderia ser feita no período máximo 

de 10 anos.  

Vejamos o que diz as normas contábeis e a Lei nº 6.404/1976. 

Orientação OCPC 02 - Esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis de 

2008 

Desaparecimento do subgrupo Ativo Diferido 

113. Pelo mesmo motivo do item anterior (tratava do resultado de exercícios 

futuros), desapareceu como grupamento de contas do balanço patrimonial 

esse subgrupo do ativo. Seu saldo precisa ser reanalisado e, quando cabível, 

reclassificado. (Vejam-se os casos especiais das despesas pré-operacionais e 

dos custos de software mais à frente.) Os que não puderem ser reclassificados 

para outras contas de ativo, como gastos pré-operacionais administrativos, 

de reorganização, gastos com pesquisa etc. devem ser baixados já no balanço 

de abertura de 2008 contra Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

Alternativamente, é também admitida legalmente a possibilidade de 

esses saldos permanecerem nesse subgrupo até seu total 
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desaparecimento, lembrando que a Lei das S/A impedia amortização 

desses valores em prazo superior a dez anos.  

 

Despesas pré-operacionais e aquisição de softwares  

133. Foi eliminado, pela Medida Provisória nº. 449/08, o subgrupo Ativo 

Diferido; conquanto possa ainda ser admitida a existência de saldos não 

amortizados nesse subgrupo até sua completa amortização pelo prazo 

máximo que a Lei das S/A admitia (10 anos), novos valores não mais 

podem a ele ser adicionados. Além dessa amortização, torna-se necessário 

que os saldos existentes sejam também submetidos a revisões periódicas a 

fim de verificar a sua recuperabilidade, nos termos do CPC 01. 

 

 

Lei nº 6.404/1976 

Art. 183 

§ 3º Os recursos aplicados no ativo diferido serão amortizados 

periodicamente, em prazo não superior a 10 (dez) anos, a partir do início 
da operação normal ou do exercício em que passem a ser usufruídos os 

benefícios deles decorrentes, devendo ser registrada a perda do capital 
aplicado quando abandonados os empreendimentos ou atividades a que se 
destinavam, ou comprovado que essas atividades não poderão produzir 

resultados suficientes para amortizá-los. (Revogado pela Lei nº 11.941/2009) 

 

 

Diante disso, iniciando em 2009, o prazo de 10 anos acaba em 2018. Logo, o 

saldo de ativo diferido em 2019 encontra sim incompatibilidade com as normas 

vigentes. 

Logo, entendemos que o item está errado e solicitamos a mudança de gabarito 

de Certo para Errado ou a anulação da questão. 

Gabarito preliminar: C. 

Gabarito 110: E*. 

 

111. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) A 

demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui informações referentes 

ao resultado abrangente do período, sendo apresentados separadamente o 

montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o 

montante correspondente à participação de não controladores. 

Resolução: 
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É a literalidade do CPC 26 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS: 

106. A entidade deve apresentar a demonstração das mutações do patrimônio 

líquido conforme requerido no item 10. A demonstração das mutações do 

patrimônio líquido inclui as seguintes informações:  

(a) o resultado abrangente do período, apresentando separadamente o 

montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o 

montante correspondente à participação de não controladores; 

Gabarito 111: C. 

 

Uma entidade que vinha expandindo suas áreas de negócio adquiriu, em 

31/12/2018, uma empresa de marketing por R$ 20 milhões, tendo pago, a título 

de ágio por expectativa de rentabilidade futura, o montante de R$ 1,7 milhão. 

Os estudos técnicos utilizados demonstraram que esse ágio se devia ao valor 

da marca da empresa no mercado e não era possível estimar sua vida útil. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

112. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) 

Independentemente de existir ou não qualquer indício de desvalorização, a 

entidade deveria testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável 

do intangível adquirido. 

Resolução: 

O item trata do goodwill. 

Esquematizando: 

 

Gabarito 112: C. 

 

 

A tabela seguinte apresenta informações acerca de contas, tributos e demais 

dados relativos a determinado mês de atividade de uma empresa que fabrica 

apenas um produto. 

Existindo ou não 
qualquer indicação de 

redução ao valor 
recuperável de ativos, a 

entidade deve testar 
anualmente

Ativo Intangível com vida útil indefinida

Ativo intangível não disponível para uso

ágio pago por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill)
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Nesse mesmo mês, essa empresa vendeu a prazo 1.200 unidades, tendo sido 

apurada a carga tributária indicada no quadro a seguir. 

 

 

Acerca da demonstração dos resultados do exercício dessa empresa hipotética, 

julgue os itens que se seguem. 

113. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) Caso a 

empresa receba um benefício fiscal e o tributo sobre o seu lucro seja reduzido 

para 18%, a margem líquida da empresa passará a ser superior a 32%. 

Resolução: 

= Receita bruta  ....................................... 96.000 → 80 x 1.200 

(-) Tributos sobre as vendas  ...................... (19.200) → 20% x 96.000 

= Receita líquida  .................................... 76.800 

(-) CMV  .................................................. (24.000) → 20 x 1.200 

= Lucro bruto  .......................................... 52.800 

(-) Despesa de depreciação  ....................... (6.500) 

(-) Despesas administrativas  ...................... (12.800) 
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(-) Despesas financeiras  ............................ (4.800) 

= Lucro antes dos tributos sobre o lucro  ...... 28.700  

(-) Tributos sobre o lucro  .......................... (5.166) = 18% x 28.700 

= Lucro líquido  ...................................... 23.534 

 

Margem Líquida = Lucro líquido / Receita líquida 

Margem Líquida = 23.534 / 76.800 = 30,64%  

Como a margem líquida é inferior a 32%, a afirmação da banca não procede. 

Gabarito 113: E. 

 

114. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) Caso a 

empresa obtivesse uma variação favorável de 10% sobre os custos unitários 

dos produtos vendidos, mantendo as demais condições, a sua margem bruta 

seria maior que 70%. 

Resolução: 

Com a variação favorável de 10% os custos unitários seriam de R$ 18,00 (20 – 

20 x 10%). 

Receita Bruta de Venda = 1.200 x 80 = 96.000 

(-) Tributos sobre vendas = 96.000 x 20% = (19.200) 

= Receita Líquida de Vendas = 76.800 

(-) CMV* = 1.200 x 18 = (21.600) 

= Lucro Bruto = 55.200 

Margem Bruta = Lucro Bruto / Receita Líquida = 55.200 / 76.800 = 71,875% 

Com isso, o gabarito está certo. 

Método turbo para resolução no dia da prova. 

Receita Líquida = 1.200 x (80 – 80 x 20%) = 76.800 

Lucro Bruto = 76.800 – 1.200 x (20 – 10% x 20) = 55.200 

Margem Bruta = 55.200 / 76.800 = 71,875% 

Gabarito 114: C. 

 

Acerca de retorno sobre ativos (ROA), alavancagem financeira e retorno sobre 

o patrimônio líquido, julgue os itens subsequentes. 

115. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) Caso uma 

empresa incorra em despesa com juros em montante superior àquele obtido ao 
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se apurar o lucro antes dos juros e impostos sobre lucro, ela apresentará 

alavancagem financeira desfavorável, isto é, o capital de terceiros estará 

consumindo seu patrimônio líquido. 

Resolução: 

O grau de alavancagem financeira (GAF) é um índice que indica a capacidade 

que a companhia tem de utilizar o capital de terceiros em benefício dos 

acionistas, aumentando o retorno (a lucratividade) sobre o capital próprio. 

GAF = (Lucro Líquido / PL) / (Lucro Líquido + Despesas Financeiras) / Ativo 

Ou  

GAF = Retorno sobre o PL / Retorno sobre o Ativo Total 

• Se GAF = 1, a alavancagem é nula. 

• Se GAF < 1, a alavancagem será desfavorável. Os recursos de 

terceiros estão prejudicando a rentabilidade do patrimônio 

líquido. 

• Se GAF > 1, a alavancagem será favorável. Os recursos de terceiros estão 

“alavancando” os lucros, aumentando o retorno sobre o patrimônio 

líquido 

 

Analisando o item temos que caso a empresa incorra em despesas financeiras 

em montante superior ao LAJIR (lucro antes dos juros e impostos sobre lucro), 

o denominador do GAF será maior e, portanto, teremos GAF < 1 (alavancagem 

financeira desfavorável). 

Gabarito 115: C. 

 

116. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) Um 

aumento do montante de despesas financeiras proporciona uma redução no 

ROA, enquanto um aumento nas vendas líquidas não interfere diretamente no 

ROA.  

Resolução: 

A Rentabilidade sobre o Ativo (ROA) é dada por: 

ROA = Lucro Líquido / Ativo Médio 

Um aumento nas despesas financeiras proporciona uma redução do lucro líquido 

e como consequência reduz a ROA. Já um aumento nas vendas líquidas aumenta 

o lucro líquido e, portanto, aumenta a ROA.  

Dessa forma, é correto afirmar que um aumento nas vendas líquidas interfere 

sim na ROA. 

Gabarito 116: E. 
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No que se refere à análise econômico-financeira de uma empresa, julgue os 

itens seguintes. 

117. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) O prazo 

médio de estocagem da empresa afetará o ciclo econômico e operacional, mas 

não influenciará o seu ciclo financeiro. 

Resolução: 

Sabendo que PMRE = Prazo Médio de Rotação dos Estoques; PMRC = Prazo 

Médio de Recebimento de Clientes; e PMPF = Prazo Médio de Pagamento de 

Fornecedores.  

O PMRE é também chamado de Prazo Médio de Estocagem ou Ciclo Econômico. 

PMRE = Ciclo Econômico 

O Ciclo Operacional (CO) compreende o período entre a data que a empresa 

efetua as compras de mercadorias (ou matérias-primas) até o recebimento de 

clientes. 

CO = PMRE + PMRC 

Portanto, a primeira parte do item está correta: o PMRE afeta o ciclo econômico 

e o ciclo operacional. 

O Ciclo Financeiro (CF) compreende o período entre a data que a empresa 

realiza o pagamento das compras de mercadorias até o recebimento das vendas 

a prazo. Ele é dado por: 

CF = PMRE + PMRC – PMPF 

Portanto, o PMRE afetará sim o ciclo financeiro, fazendo com que a segunda 

parte do item esteja incorreta. 

Gabarito 117: E. 

 

 

118. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) O indicador 

denominado fluxo sobre lucro é influenciado pela despesa de juros, mas não é 

influenciado pelo pagamento dos juros a pagar. 

Resolução: 

RECURSO. 

O indicador denominado fluxo sobre o lucro mostra quanto do lucro foi 

transformado em caixa das operações. Compara uma medida pelo regime de 

competência com o desempenho medido pelo regime de caixa 

Fluxo sobre Lucro = Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais/Lucro Líquido 

Fluxo sobre o lucro = FCO / L.L 



 Curso: Contabilidade 

Questões comentadas 
Prof. Feliphe Araújo 

 

     
Prof. Feliphe Araújo          13 de 16 

 

As despesas de juros reduzem o lucro líquido e, portanto, aumentam e 

influenciam o Fluxo sobre Lucro. 

Fluxo sobre o Lucro = FCO  

                                             LL               

 

Da mesma forma, o pagamento de juros reduz o fluxo de caixa operacional e, 

logo, reduz e influencia também o Fluxo sobre Lucro.  

Segundo o CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, temos o 

seguinte: 

33. Os juros pagos e recebidos e os dividendos e os juros sobre o capital próprio 

recebidos podem ser classificados como fluxos de caixa operacionais, porque 

eles entram na determinação do lucro líquido ou prejuízo. Alternativamente, 

os juros pagos e os juros, os dividendos e os juros sobre o capital próprio 

recebidos podem ser classificados, respectivamente, como fluxos de caixa de 

financiamento e fluxos de caixa de investimento, porque são custos de 

obtenção de recursos financeiros ou retornos sobre investimentos.  

34A. Este Pronunciamento encoraja fortemente as entidades a classificarem os 

juros, recebidos ou pagos, e os dividendos e juros sobre o capital próprio 

recebidos como fluxos de caixa das atividades operacionais, e os 

dividendos e juros sobre o capital próprio pagos como fluxos de caixa das 

atividades de financiamento. Alternativa diferente deve ser seguida de nota 

evidenciando esse fato.  

 

Assim, na DFC, os juros podem ser classificados como fluxos 

operacionais ou fluxos de financiamentos. Porém, como não foi 

mencionado nada no enunciado e a norma encoraja a utilização como 

fluxo operacional, subtende-se que o pagamento de juros seja, regra, 

fluxo de caixa operacional. 

Dessa forma o gabarito é errado. 

Diante disso, solicitamos a mudança de gabarito de Certo para Errado ou a 

anulação da questão. 

 

Olha a questão cobrada pela banca recentemente. 

(CESPE/Auditor de Controle Externo – Ciências Contábeis – TCE 

RO/2019) Complementarmente às informações contidas na tabela 3A10-I, 

foram apresentados dados relativos à demonstração dos fluxos de caixa da 

empresa em análise, conforme o quadro a seguir, com valores em reais. 
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Sabendo-se que o fluxo sobre lucro auxilia os analistas de demonstrações 

financeiras a classificar empresas que possuem melhor desempenho em setores 

específicos, é correto afirmar que o fluxo sobre lucro da referida empresa é  

A) superior a 35% e inferior a 40%.  

B) superior a 40% e inferior a 50%.  

C) superior a 50% e inferior a 60%.  

D) superior a 75% e inferior a 85%.  

E) superior a 85%. 

Resolução: 

Fluxo de caixa das atividades operacionais = FCO = recebimento de clientes – 

pagamento de tributos – pagamento de salários – pagamento a fornecedores 

FCO = + 800.000 – 120.000 – 384.000 – 210.000 = 86.000 

Lucro Líquido = L.L = Lucro Bruto (calculado anteriormente) – despesas + 

receitas 

= 236.700 – (1.730 + 14.700 + 19.870 + 25.000 + 31.000 + 44.300) + (2.700) 

= 102.800 

Fluxo sobre o lucro = FCO / L.L = 86.000 / 102.800 = 83,65% 

Gabarito: D. 

 

Diante disso, solicitamos a mudança de gabarito de Certo para Errado ou a 

anulação da questão. 

Gabarito preliminar: C. 

Gabarito 118: E. 

 

A próxima tabela mostra indicadores das empresas hipotéticas e distintas Alfa 

e Beta. 
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Considerando as informações precedentes, julgue os itens a seguir. 

147. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) Se a 

rotação do ativo da empresa Beta cair 50%, a margem de lucro terá que dobrar 

para manter a rentabilidade dos investimentos constante. 

Resolução: 

A rotação do ativo também é denominada de Giro do Ativo (GA). Ademais temos 

que: 

ROI = ML x GA 

Onde ROI = Rentabilidade dos Investimentos; ML = Margem Líquida. 

 

ROI Beta Inicial = 10% x 3 = 30% 

Se GA Beta cair 50%, ela será 1,5 (3 – 50% x 3). Para que o ROI continue o 

mesmo (30%), a margem de lucro terá que ser o dobro da inicial (20%) 

ROI Beta Final = 30% = ML x 1,5 → ML = 20% 

Gabarito 147: C. 

 

148. (CEBRASPE/Auditor de Controle Externo – TC-DF/2021) Os ciclos 

operacional e financeiro da empresa Alfa são menores que os da empresa Beta. 



 Curso: Contabilidade 

Questões comentadas 
Prof. Feliphe Araújo 

 

     
Prof. Feliphe Araújo          16 de 16 

Resolução: 

RECURSO. 

Sabendo que PMRE = Prazo Médio de Rotação dos Estoques; PMRC = Prazo 

Médio de Recebimento de Clientes; e PMPF = Prazo Médio de Pagamento de 

Fornecedores. 

Ciclo Operacional (CO) = PMRE + PMRC 

Ciclo Financeiro (CF) = PMRE + PMRC – PMPF 

 

 Alfa Beta 

= PMRE 50 40 

+ PMRC 60 70 

= CO 110 110 

(-) PMPF 45 60 

= CF 65 50 

 

Portanto, os ciclos operacionais de Alfa e Beta são iguais e o ciclo financeiro de 

Alfa é maior que o de Beta. Assim o item está errado. 

Diante disso, solicitamos a mudança de gabarito de Certo para Errado ou a 

anulação da questão. 

Gabarito 148: C. 

 

 


