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CONTABILIDADE GERAL 
 
QUESTÃO 04 – MANTIDA ALTERNATIVA C. Recurso indeferido. No item 31 consta ciclo 
operacional e ciclo financeiro e no item 32 constam indicadores de rotação de estoques, 
recebimentos e pagamentos. Conforme página 11 do Livro de Análise Financeira de Balanços 
de Dante C. Matarazzo, 7ª edição, 2010, Editora Atlas, consta que o cálculo dos índices de 
rotação ou prazos médio (recebimento, pagamento e estocagem), é possível construir um 
modelo de análise dos investimentos e financiamento do capital de giro, de grande utilidade 
gerencial, bem como para a avaliação da capacidade de administração de capital de giro por 
parte da empresa. No mesmo livro, o seu capítulo 9 denominado de: Índices de prazos médios: 
a dinâmica da empresa, onde o autor se dedica a estudar os prazos médios, cálculo, 
interpretação e inter-relação e como o comportamento desses prazos afetam o volume de 
estoques, clientes e fornecedores das empresas e seus impactos sob o ponto de vista de 
capital de giro. Já na obra de Alexandre Assaf Neto e César Augusto Tibúrcio Silva, 
Administração de Capital de Giro, os itens de ciclo operacional e financeiro e o de prazos 
médios são tratados conjuntamente como ferramentas de gestão de capital de giro. 
Finalmente, na obra Finanças Corporativas e Valor de Alexandre Assaf Neto, 5ª edição 
também integra os prazos médios e os ciclos operacional e financeiro como ferramenta para 
medir o desempenho de uma empresa de uma forma mais dinâmica. 
 
QUESTÃO 05 – ANULADA. Recurso Deferido. Considero válida a argumentação, pois a 
redação foi dada efetivamente, pela Lei 11.941/09 e não pela 11.638/07. 
 
QUESTÃO 07 – MANTIDA ALTERNATIVA D. Recurso indeferido. De acordo com a obra 
SANTOS, José Luiz. SCHMIDT, Paulo. GOMES, José M. M. FERNANDES, Lucine A. 
Fernandes. Introdução à Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2003, fatos contábeis são eventos 
que provocam alterações no patrimônio da entidade, e, portanto devem ser registrados pela 
Contabilidade. 
 
QUESTÃO 08 – MANTIDA ALTERNATIVA D. Recurso indeferido. O EVA®, ou Economic Value 
Added (Valor Econômico Agregado), está fundamentado na ideia de lucro econômico (lucro 
residual). Este conceito afirma que lucro só existe após a remuneração do capital empregado 
(próprios e de terceiros) pelo seu custo de oportunidade. O EVA® é uma medida de desempenho 
que considera todos os custos de operação, inclusive os de oportunidade. De uma maneira 
simples, ele é o resultado operacional depois de impostos da empresa, menos o encargo pelo uso 
do capital fornecido por terceiros e por acionistas; mede o quanto foi gerado em excesso ao retorno 
mínimo requerido pelos fornecedores de capital da empresa (terceiros e acionistas). Segundo 
STEWART (1991), o cálculo do EVA® pode ser feito da seguinte maneira: EVA® = NOPAT 
Encargo de capital Onde, NOPAT = Lucro Operacional Líquido após os Impostos (Net Operating 
Profit after Taxes) Encargo de Capital = Capital Empregado X Custo de Capital Net Operating Profit 
After Taxes (NOPAT) O NOPAT significa Net Operating Profit After Taxes, ou lucro operacional 
líquido depois de impostos; representa o lucro gerado pelas operações da empresa, medindo a 
produtividade do capital empregado, independentemente do método de financiamento. O único 
fluxo não-caixa que é subtraído do NOPAT é a despesa de depreciação; de fato, a sigla N de net 
diz respeito ao lucro operacional líquido de depreciação. Esta é subtraída do NOPAT por ser uma 
despesa verdadeiramente econômica; os ativos consumidos no negócio devem ser repostos antes 
dos investidores atingirem um retorno de seus investimentos. Custo de Capital Custo de capital 
refere-se à taxa de retorno esperada exigida pelo mercado para financiar determinado investimento. 
Quanto à estrutura de capital da companhia, pode-se dividi-la em capital de terceiros e capital 
próprio. O capital de terceiros representa o endividamento contraído pela empresa junto a fontes de 
financiamento que não os acionistas da empresa (a principal forma através da qual o 



 

endividamento pode incrementar a performance da companhia elevando o seu valor intrínseco 
refere-se ao benefício fiscal oriundo do uso de capital de terceiros em detrimento ao capital 
próprio para financiar investimentos/projetos). Quanto ao capital próprio, o método mais 
utilizado para estabelecer o custo do capital próprio é o CAPM (Capital Asset Pricing Model ou 
Modelo de Precificação de Ativos de Capital): O WACC (Weighted Average Cost of Capital ou 
Custo Médio Ponderado de Capital) é especialmente apropriado para seleção de 
projetos/investimentos quando do orçamento de capital; isso porque as proporções de capital 
próprio e de terceiros que irão financiar diferentes projetos podem diferir e o custo de capital 
deveria ser baseado no investimento específico. O WACC pode assim ser calculado:           
WACC = kd x (1 - T) x (D/C) + ke x (E/C) Onde, kd = (cost of debt) custo de capital de terceiros 
após impostos em dólares; ke = (cost of equity) custo de capital próprio em dólares 
americanos; D/C = Capital de Terceiros/Capital Total (a valores de mercado); E/C = Capital 
Próprio/Capital Total (a valores de mercado); T = imposto; efeito dedução de Imposto de 
Renda. Em síntese Ehrbar, em seu Livro, EVA de 1999, afirma que o EVA é o lucro operacional 
após pagamento de impostos menos os encargos sobre o capital, apropriado tanto para 
endividamento quanto para Capital acionário. O que sobra depois que todos os custos tenham 
sido cobertos é chamado de lucro residual ou lucro econômico da qual nada mais é que o EVA, 
valor econômico adicionado. Este requer uma série de decisões quanto a como medir 
corretamente o lucro operacional, como medir Capital econômico e determinar o custo de 
capital. (EHRBAR, 1999, p.78) O assunto é ainda é fundamentado com maior profundidade em 
muitas referências, dentre elas: COPELAND, Tom, KOLLER, Tim, MURRIN, Jack, Valuation  
Measuring and Managing the Value of Companies. Nova Iorque: Editora Wiley Frontiers in 
Finance, 1994. STERN STEWART & CO, EVA® Primer, São Paulo, 2001. ASSAF NETO, 
Alexandre. LIMA, Guasti Fabiano. Curso de Administração Financeira. Editora Atlas. São 
Paulo: 2009. 
 
QUESTÃO 09 – MANTIDA ALTERNATIVA D. Recurso indeferido. A questão apresenta como 
gabarito correto a letra D. Portanto o recurso não procede. 
 
QUESTÃO 10 – MANTIDA ALTERNATIVA E. Recurso indeferido. O livro MARTINS, Eliseu. 
GELBCKE, Ernesto Rubens. DOS SANTOS, Ariovaldo. IUDICÍBUS, Sérgio. Manual de 
Contabilidade Societária Aplicável a Todas as Sociedades. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2010, 
define em sua página 667 é claro quando diz: A DVA tem por objetivo demonstrar o valor da 
riqueza econômica gerada pelas atividades da empresa como resultante de um esforço coletivo 
e sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a sua criação. 
 
QUESTÃO 11 – ANULADA. Recurso deferido. Os recursos apresentados foram acatados, pois 
no enunciado deveria constar a Resolução CFC número 1.374/11. 
 
QUESTÃO 12 – MANTIDA ALTERNATIVA D. Recurso indeferido. De acordo com o texto 
compilado disponível no site http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm, 
encontramos alínea do inciso IV do parágrafo quinto do artigo 176 abaixo transcrito, que 
contém a alternativa: Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com 
base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que 
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas 
no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - 
demonstração do resultado do exercício; e IV - demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação 
dada pela Lei nº 11.638, de 2007); V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado 
(Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007). § 1º As demonstrações de cada exercício serão 
publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício 
anterior. § 2º Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os 
pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não 
ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a 
utilização de designações genéricas, como "diversas contas" ou "contas-correntes". § 3º As 
demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos 
da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral. § 4º As 
demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou 
demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos 



 

resultados do exercício. § 5º As notas explicativas devem: (Redação dada pela Lei nº 11.941, 
de 2009); I - apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações 
financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e 
eventos significativos; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009); II - divulgar as informações 
exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em 
nenhuma outra parte das demonstrações financeiras; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009);          
III - fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e 
consideradas necessárias para uma apresentação adequada; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009); IV - indicar: (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) a) os principais critérios de avaliação 
dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, 
amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes 
para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; (Incluído pela Lei                
nº 11.941, de 2009), b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, 
parágrafo único); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009), c) o aumento de valor de elementos do 
ativo resultante de novas avaliações (art. 182, § 3º); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009), d) 
os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e 
outras responsabilidades eventuais ou contingentes; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) e) a 
taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo; (Incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009), f) o número, espécies e classes das ações do capital social; 
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009), g) as opções de compra de ações outorgadas e 
exercidas no exercício; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009), h) os ajustes de exercícios 
anteriores (art. 186, § 1º); e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009), i) os eventos subsequentes 
à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a 
situação financeira e os resultados futuros da companhia. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009). § 6º A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a                
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da 
demonstração dos fluxos de caixa. (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007). § 7º A 
Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu critério, disciplinar de forma diversa o registro 
de que trata o § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009). 
 
QUESTÃO 13 – MANTIDA ALTERNATIVA E. Indefiro os recursos apresentados, face os 
seguintes argumentos: o objetivo da questão é evidenciar o impacto no passivo circulante dos 
valores relativos à folha de pagamento, separando a parte que será efetivamente paga aos 
funcionários (líquido da folha de pagamento) da parte que será recolhida sob a forma de 
encargos sociais (parte da empresa e parte dos funcionários), assim, o impacto no passivo 
seria o seguinte:  
 
A) AUMENTO DA CONTA SALÁRIOS A PAGAR MEDIANTE O LÍQUIDO A SER CREDITADO 

AOS FUNCIONÁRIOS: R$ 312.900,00;  
B) AUMENTO DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER MEDIANTE A DIFERENÇA 

ENTRE O VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E O VALOR LÍQUIDO DA FOLHA 
DE PAGAÇMENTO: R$ 32.100,00;  

C) AUMENTO DA CONTA ENCAGROS SOCIAIS A PAGAR MEDIANDE O VALOR DOS 
ENCARGOS DEVIDOS PELA EMPRESA: 77.625,00; 

D) A RESPOSTA É SOMA DOS TRÊS VALORES: 422.625,00. 
 
Esse assunto está devidamente detalhado no capítulo 11 do livro SANTOS, José Luiz. 
SCHMIDT, Paulo. GOMES, José M. M. FERNANDES, Lucine A. Fernandes. Manual de 
Práticas Contábeis: Aspectos Societários e Tributários São Paulo: Atlas, 2011. 
 
QUESTÃO 15 – MANTIDA ALTERNATIVA B. Recurso indeferido. A suspeita de plágio e/ou 
cópia não se justifica, pois são questões similares e não iguais, quanto à fundamentação 
técnica segue o artigo 183 da lei 6.404/76. De acordo com o texto compilado disponível no site 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm, encontramos alínea b do 
parágrafo 1º do inciso VIII do artigo 183 abaixo transcrito, que contém a alternativa: Art. 183. 
No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios: I - as 
aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de créditos, 
classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo: (Redação dada pela Lei                    



 

nº 11.638,de 2007); a) pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à 
negociação ou disponíveis para venda; e (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009); b) pelo 
valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou 
contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das 
demais aplicações e os direitos e títulos de crédito; (Incluída pela Lei nº 11.638,de 2007); II - os 
direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como 
matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou 
produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior;          
III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, ressalvado o 
disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas 
prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como 
permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para a 
companhia, de ações ou quotas bonificadas; IV - os demais investimentos, pelo custo de 
aquisição, deduzido de provisão para atender às perdas prováveis na realização do seu valor, 
ou para redução do custo de aquisição ao valor de mercado, quando este for inferior; V - os 
direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva 
conta de depreciação, amortização ou exaustão; VI-(revogado); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009) VII  os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição 
deduzido do saldo da respectiva conta de amortização; (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007); 
VIII - os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor 
presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante (Incluído pela Lei            
nº 11.638, de 2007). § 1o Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo: 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) a) das matérias-primas e dos bens em 
almoxarifado, o preço pelo qual possam ser repostos, mediante compra no mercado; b) dos 
bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização mediante venda no 
mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda, e a margem 
de lucro; c) dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros;         
d) dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em um mercado ativo, decorrente de 
transação não compulsória realizada entre partes independentes; e, na ausência de um 
mercado ativo para um determinado instrumento financeiro: (Incluída pela Lei nº 11.638,de 
2007); 1) o valor que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de outro 
instrumento financeiro de natureza, prazo e risco similares; (Incluído pela Lei nº 11.638, de 
2007); 2) o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros para instrumentos financeiros de 
natureza, prazo e risco similares; ou (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007); 3) o valor obtido por 
meio de modelos matemático-estatísticos de precificação de instrumentos financeiros. (Incluído 
pela Lei nº 11.638, de 2007). 
 
QUESTÃO 18 – MANTIDA ALTERNATIVA A. Recurso indeferido. A análise de balanços e, em 
especial, a análise dos índices de liquidez está sempre suportada no processo de relevância e 
na disponibilidade das informações, ou seja, o analista tenta buscar conclusões relevantes a 
partir das informações disponíveis. Sergio de Ludícibus descreve a análise de balanços como a 
arte de extrair relações úteis das demonstrações financeiras. Assim, os estoques são um dos 
itens mais relevantes do ativo circulante da empresa. O fato de não apresentar o valor das 
despesas pagas antecipadamente tem por objetivo se concentrar nos itens relevantes, pois na 
maioria dos casos este item é irrelevante sob o ponto de vista relativo do ativo circulante. De 
outro lado, o quando o analista muitas vezes é obrigado a buscar conclusões com as 
informações disponíveis. Para calcular a questão o candidato deveria se concentrar na questão 
de relevância e atribuir que o valor das despesas antecipadas tenderia a zero. 
 
QUESTÃO 19 – MANTIDA ALTERNATIVA C. Recurso indeferido. Dentro do contexto 
apresentado a inclusão do ativo total ou do ativo total médio é absolutamente irrelevante para a 
solução da questão, pois o que na verdade está sendo avaliado é a capacidade do candidato 
compreender a fórmula do índice de retorno do patrimônio líquido, esse sim, representando o 
quociente entre o lucro líquido e o patrimônio líquido médio. O fato do enunciado deixar claro 
que o patrimônio líquido médio é 60% do ativo total é apenas para que o candidato possa 
calcular indiretamente o patrimônio líquido. A questão poderia, por exemplo, formular que a 
receita líquida era de R$ 900.000 e que o patrimônio líquido médio representava 60% da 
receita líquida. Tal enunciado permitiria que se calculasse perfeitamente a questão. 



 

 
QUESTÃO 20 – MANTIDA ALTERNATIVA C. Recurso indeferido. As palavras avaliar e 
evidenciar tem significados similares, conforme o Dicionário Houaiss: Avaliar: Estabelecer o 
valor ou o preço de; determinar a quantidade de; contar; pensar ou determinar a qualidade, a 
intensidade, etc. Já evidenciar significa: tornar (se) claro, evidente; comprovar; demonstrar; 
destacar(-se), realçar(-se). Por outro lado, de acordo MARTINS, Eliseu. GELBCKE, Ernesto 
Rubens. DOS SANTOS, Ariovaldo. IUDICÍBUS, Sérgio. Manual de Contabilidade Societária 
Aplicável a Todas as Sociedades. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2010. A Definição de 
Demonstração de Resultado do Exercício é a apresentação de forma resumida, das operações 
realizadas pela empresa, durante o exercício social, demonstradas de forma a destacar o 
resultado líquido do período, incluindo o que se denomina de receitas e despesas realizadas 
(pág. 560). O mesmo autor destaca que o objetivo primário da Demonstração dos Fluxos de 
Caixa (DFC) é prover informações relevantes sobre os pagamentos e recebimentos, em 
dinheiro, de uma empresa, ocorridos durante um determinado período, e com isso ajudar os 
usuários das demonstrações contábeis na análise da capacidade da entidade de gerar caixa e 
equivalentes de caixa, bem como suas necessidades para utilizar esses fluxos de caixa 
(pág.652). Já Dante Matarazzo, em seu livro Análise Financeira de Balanços, 7ª edição, Editora 
Atlas, São Paulo: 2010 destaca que a Demonstração do Resultado retrata apenas o fluxo 
econômico e não o fluxo monetário (fluxo de dinheiro). Para a demonstração de resultados não 
importa (em princípio) se uma receita ou despesa tem reflexos em dinheiro, basta apenas que 
afete o Patrimônio Líquido (pág.30). O mesmo autor desta que a peça contábil-financeira que 
vai mostrar o que isso representa em termos de dinheiro movimentado no exercício é a 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFLC) que mostra as fontes e aplicações 
verificadas durante o exercício e que resultam afinal na variação do saldo de caixa (pág. 33). 
 
QUESTÃO 21 – MANTIDA ALTERNATIVA C. Recurso indeferido. O professor Eliseu Martins, 
autor referência em contabilidade de custos, declara claramente na página 49 de seu livro 
“Contabilidade de Custos. 9ª. Edição, Editora Atlas. São Paulo: 2006” que o valor global de 
consumo dos materiais diretos por mês depende diretamente do volume de produção. Quanto 
maior a quantidade produzida, maior seu consumo. Dentro, portanto, de uma unidade de tempo 
(mês, neste exemplo), o valor do curto com tais materiais varia de acordo com o volume de 
produção; logo, materiais diretos são Custos Variáveis. 
 
QUESTÃO 22 – MANTIDA ALTERNATIVA B. Recurso indeferido. A diluição dos custos fixos 
em função do aumento da quantidade produzida é um conceito clássico, que permite ganhos 
de escala quando a empresa ocupa uma parcela maior de sua capacidade instalada, 
evidenciado por vários autores que tratam do assunto ponto de equilíbrio, alavancagem 
operacional e análise custo/volume/lucro. Para fundamentação teórica é muito bem explicada 
nos capítulos 22 e 23 do livro do professor Eliseu Martins, autor referência em contabilidade de 
custos, Contabilidade de Custos. 9ª. Edição, Editora Atlas. São Paulo: 2006. 
 
QUESTÃO 23 – MANTIDA ALTERNATIVA A. Recurso indeferido. O item margem EBITDA 
consta no edital, pois o item 33 diz o seguinte: “33. Lucratividade: características; análise; 
indicadores; controle e interpretação.  E no item 37 onde consta: 37. Ebitda (lucro antes de 
juros, impostos, depreciação e amortização): indicadores. Dentro dessa lógica,  o cálculo da 
margem EBITDA poderia ser incluído no item 33, pelo fato de que a margem Ebtida é um dos 
indicadores de lucratividade ou no item 37, pois é o mais clássico indicador do EBITDA. 
Quanto ao cálculo correto da questão é o seguinte: 
 
Receita Líquida = Receita Bruta – Deduções de Vendas 
Receita Líquida = 250.000 – 25.000 = 225.000 
Já  o EBITDA ou LAJIDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – 
Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), no exercício poderia ser 
calculado assim: 
EBITDA = Lucro Operacional + Despesas Financeiras + Depreciações e Amortizações. 
EBITDA =  47.650 + 16.200 + 12.650 
EBITDA =  76.500 
Ou ainda poderia ser assim: 



 

EBITDA = Lucro Líquido + Imposto de Renda + Despesas Financeiras  + Depreciações e 
Amortizações 
EBITDA = 31.350 + 16.300 + 16.200 + 12.650 
EBITDA =  76.500 
LOGO A MARGEM EBTIDA SERÁ DADA 
MAGEM EBITDA = (EBITDA / RECEITA LÍQUIDA)* 100 
MARGEM EBITDA = (76.500 / 225.000)X100 
MARGEM EBITDA = 34% 
 
QUESTÃO 27 – MANTIDA ALTERNATIVA E. Recurso indeferido. O livro MARTINS, Eliseu. 
GELBCKE, Ernesto Rubens. DOS SANTOS, Ariovaldo. IUDICÍBUS, Sérgio. Manual de 
Contabilidade Societária Aplicável a Todas as Sociedades. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2010, 
define em sua página 301 a seguinte definição de amortização: b) amortização, quando 
corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade 
industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou 
cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. 
 
QUESTÃO 29 – MANTIDA ALTERNATIVA A. Recurso indeferido. Existe consenso sobre a 
fórmula da margem bruta, onde diz que a fórmula da margem bruta representa o quociente 
entre o lucro bruto e a receita operacional líquida, ao menos quando se trata dos autores 
consagrados em análise de balanços, contabilidade e finanças, tais como: ASSAF NETO, 
Alexandre. Finanças Corporativas e Valor, 5ª edição. Editora Atlas, São Paulo: 2010. ASSAF 
NETO, Alexandre e LIMA, G. Fabiano. Curso de Administração Financeira. Editora Atlas, São 
Paulo:2009. IUDÍCIBUS, Sergio. Análise de Balanços. 10ª edição. Editora Atlas, São Paulo: 
2009. MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis. 7ª edição. Editora Atlas, 
São Paulo: MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços, 7ª. Edição. Editora Atlas. 
São Paulo: 2010. 
 
 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 
 
QUESTÃO 32 – MANTIDA ALTERNATIVA E. Recurso indeferido, face aos seguintes argumentos: O 
assunto é pertinente ao programa, pois no item 11, consta: 11. Inflação e correção monetária; índices 
de preços; atualização de valores através de indexadores; taxa aparente e real de juros; taxa de 
inflação. A alternativa correta é a letra E, pois o cálculo da taxa de juros real é calculado pela seguinte 
fórmula, conforme pág. 144 e 145 do livro de Matemática Financeira de Juan Carlos Lapponi (2006):                                                                    
Taxa Real de Juros = (((1+j)÷ (1+Inflação))-1)x100, onde j é a taxa de juros total da operação e 
Inflação é a taxa de inflação do período. 
 
QUESTÃO 34 – MANTIDA ALTERNATIVA B. Recurso indeferido. Em termos matemáticos, a 
fórmula de juros simples é dada, segundo LAPPONI (2006)*, J= C.i.n., onde J= juros;                    
C = Capital; n = prazo da operação. Ainda segundo LAPPONI (2006)*, a taxa de juros deve 
estar expressa na mesma unidade de tempo do prazo, ou seja, se o prazo estiver expresso em 
meses, a taxa de juros deverá estar expressa em meses. Dentro dessa lógica, considerando o 
seguinte exemplo: dado um capital de R$ 100,00 e uma taxa de juros de 1% ao mês, e vamos 
variar o prazo de 1 a 5 meses e analisar o comportamento dos juros. Para o prazo de 1 mês:          
J = 100x0,01x1 = R$ 1,00. Para o prazo de 2 meses: J = 100x0,01x2 = R$ 2,00. Para o prazo 
de 3 meses: J = 100x0,01x3 = R$ 3,00. Para o prazo de 4 meses: J = 100x0,01x4 = R$ 4,00 
Para o prazo de 5 meses: J = 100x0,01x5 = R$ 5,00. Analisando a fórmula e o exemplo, 
conjuntamente, a única alternativa que se pode afirmar com certeza é a alternativa B, onde diz 
que em qualquer situação os juros irão SEMPRE SER PROPORCIONAIS AO PRAZO de forma 
linear, pois este é o princípio dos juros simples. As demais alternativas dependem da taxa de 
juros e do capital aplicado. (*) LAPPONI. Juan Carlos. Matemática Financeira. Rio de Janeiro: 
Editora Campus, 2006. 
 
QUESTÃO 37 – MANTIDA ALTERNATIVA B.  Recurso indeferido. Considerando os conceitos 
constantes em LAPPONI (2006)*, onde se estabelece que uma taxa nominal é aquela que está 
expressa em uma unidade de tempo diferente do seu período de capitalização, podemos definir 



 

e exemplificar da seguinte maneira a transformação de uma taxa nominal em taxa efetiva: Taxa 
Efetiva Anual =(1+(iN/n)^n)-1 , onde: iN anual = Taxa Nominal Anual n = número de 
capitalizações no período.  
Logo: Considerando uma Taxa Nominal de 12% ao ano, capitalizada anualmente, representa 
uma taxa efetiva de 12% ao ano, pois ocorre apenas uma capitalização. Considerando uma 
Taxa Nominal de 12% ao ano, capitalizada semestralmente, representa uma taxa efetiva de 
12,36% ao ano, pois ocorrem duas capitalizações no período de um ano. Considerando uma 
Taxa Nominal de 12% ao ano, capitalizada trimestralmente, representa uma taxa efetiva de 
12,55% ao ano, pois ocorrem 4 capitalizações no período de um ano. Considerando uma Taxa 
Nominal de 12% ao ano, capitalizada mensalmente, representa uma taxa efetiva de 12,68% ao 
ano, pois ocorrem 12 capitalizações no período de um ano. Assim, a alternativa correta é a 
alternativa B, onde diz que a taxa efetiva ao ano aumenta se a frequência de capitalização 
aumentar. (*) LAPPONI. Juan Carlos. Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Editora Campus, 
2006. 
 
QUESTÃO 39 – MANTIDA ALTERNATIVA D. Recurso indeferido face aos seguintes 
argumentos: 
 
Em matemática financeira o sinal positivo (+) representa entradas de recursos e o sinal 
negativo (-) representa saídas de recursos. 
 
A Taxa Interna de Retorno (TIR) representa a taxa de retorno em que os fluxos são 
descontados, de forma que o valor presente líquido seja igual a zero, matematicamente, 
representa a taxa de desconto em que a função VPL fica igual a zero. 
 
Os fluxos de caixa convencionais que possuem uma única taxa interna de retorno são aqueles 
que possuem apenas uma troca de sinal ao longo do fluxo, assim exemplificados: 
 
Períodos Fluxo 1 Fluxo 2 Fluxo 3 Fluxo 4 
0 -8.000 -15.000 12.000 15.000 
1 -3.000 3.000 3.000 -3.000 
2 -2.500 2.500 -2.500 -2.500 
3 5.000 3.000 -3.000 -3.000 
4 5.300 3.200 -3.200 -3.200 
5 5.400 4.000 -4.000 -4.000 
6 5.600 5.000 -5.000 -5.000 
 
Podemos exemplificar que em um fluxo “tradicional”, como é o caso da questão só existe uma 
TIR real e possível. 
 

N Fluxo 
0 -8.000 

1 -3.000 

2 -2.500 

3 5.000 

4 5.300 

5 5.400 

6 5.600 

tir 12,36% 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Temos a seguinte tabela e gráfico para VPL x Taxa de Desconto: 
 

Taxa de Desconto VPL

5% 3.964,64      

6% 3.323,99      

7% 2.719,14      

8% 2.147,79      

9% 1.607,80      

10% 1.097,19      

11% 614,10          

12% 156,83          

13% 276,21-          

14% 686,49-          

15% 1.075,39-      

16% 1.444,20-      

17% 1.794,09-      

18% 2.126,19-      

19% 2.441,53-      

20% 2.741,08-       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Quando os fluxos apresentam mais de uma troca de sinal a função VPL perde as 
características de função de primeiro grau tendo mais de uma TIR possível, pois significa que a 
função “corta” duas vezes o eixo do “x”. Como no exemplo: 
 

n Fluxos Taxa de Desconto VPL

0 -3.500 -55% 3.672,23-                       

1 1.500 -45% 3.666,86                       

2 2.500 -35% 4.444,75                       

3 3.000 -25% 3.734,57                       

4 -2.000 -15% 2.778,54                       

tir 25,37% -5% 1.892,61                       

5% 1.142,25                       

15% 523,75                           

25% 16,80                             

35% 399,96-                           

45% 744,84-                            
 

 
 
O assunto é abordado de maneira mais profundamente no capítulo 5 do Livro Projetos de 
Investimentos na Empresa de Juan Carlos Lapponi, Rio de Janeiro, Editora Campus, 2007. 
 
  
QUESTÃO 40 – MANTIDA ALTERNATIVA C. Recurso indeferido. O assunto está dentro do 
programa, em relação ao item 10 que fala de métodos de avaliação de investimentos. Com 
relação à TMA representa a exigência de remuneração de um investidor e/ou acionista para 
investir em um projeto ou em uma empresa. Considerando os fundamentos de que os 
investidores são racionais e que o processo de poupar significa abster-se de consumir e que o 
investidor só aceita assumir riscos se for remunerado por ele. A Taxa SELIC, a taxa básica de 
juros brasileira, aplicada aos títulos públicos federais, ativos de menor risco da economia, 



 

qualquer outro projeto no Brasil tem mais risco que um título público federal, logo a SELIC é 
piso de remuneração. A corrente que defende que a TMA é igual ao WACC também levará em 
conta os riscos associados aos ativos, pois o WACC de uma empresa depende da sua 
capacidade de captar recursos no mercado e o seu custo de captação depende do nível de 
risco da empresa, ou seja, quanto maior o risco da empresa, maior será o seu risco no 
mercado, e consequentemente, maior será o seu WACC. Este texto está matematicamente 
demonstrado e apresentado no Capítulos 8 do Livro Avaliação de Investimentos  Ferramentas 
e Técnicas para a Determinação do Valor de Qualquer Ativo - Aswath Damodaran  2ª Edição - 
Qualitymark, 2010. Para complementar o capítulo 21 do Livro Finanças Corporativas e Valor de 
Alexandre Assaf Neto, Editora Atlas, 5ª edição, 2010, também faz abordagem similar. 
Finalmente, os capítulos 10 e 11 do Livro Projetos de Investimentos na Empresa de Juan 
Carlos Lapponi, Rio de Janeiro, Editora Campus, 2007, analisa a questão do risco x retorno de 
um projeto. 
 
QUESTÃO 41 – MANTIDA ALTERNATIVA E. Recurso Indeferido. O assunto está coberto pelo 
programa no item 5, que trata de juros compostos, pois a questão pede para calcular o valor 
presente de um título dado a taxa de juros o prazo e o valor futuro, calculado a partir da 
seguinte expressão: PV = FV÷ (1+i) ^n. Onde: PV é o valor presente; FV é o Valor Futuro; i é a 
taxa de juros e é o prazo. O cálculo está ilustrado de forma bastante clara no capítulo 2 do livro 
Matemática Financeira de Alexandre Assaf Neto, 6ª edição, Atlas, 2001., e no capítulo 6 do 
livro Matemática Financeira, de Adriano Leal Bruni e Rubens Famá, Atlas, 2007. 
 
QUESTÃO 42 – ANULADA. Recurso deferido. Os argumentos apresentados são pertinentes. 
A questão realmente deveria ter sido blindada com o autor. 
 
QUESTÃO 44 – MANTIDA ALTERNATIVA A. Indefiro os recursos, pois a definição clássica de 
juros é o valor do dinheiro no tempo e está associado à espera, à função de utilidade do 
possuidor dos recursos e ao risco de receber ou não receber. Se o tempo for zero, não existe 
juros e sim um valor presente pronto e disponível. A ocorrência de juros está implicitamente 
associada à variável tempo. Para complementar, no capítulo 1 do livro Matemática Financeira 
de Alexandre Assaf Neto, 6ª edição, Atlas, 2001, está definido que a matemática financeira 
trata, em essência, do estudo do valor do dinheiro ao longo do tempo. O seu objetivo básico é 
o valor de efetuar análises e comparações dos vários fluxos de entrada e saída de dinheiro de 
caixa, verificados em diferentes momentos. Receber uma quantia hoje ou no futuro não é, 
evidentemente, a mesma coisa. Em princípio, uma unidade monetária hoje é preferível à 
mesma unidade monetária disponível amanhã. Postergar uma entrada de caixa (recebimento) 
por certo tempo envolve um sacrifício, o qual deve ser pago mediante uma recompensa, 
definida pelos juros. Desta forma, são os juros que efetivamente induzem o adiamento do 
consumo, permitindo a formação de poupanças e de novos investimentos na economia. Logo, 
a questão do tempo está implícita na questão de juros. 
 


