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Universidade Federal de Santa Catarina 
Programa de Pós-Graduação em Controle de Gestão - PPGCG 
Prova de Conhecimentos Específicos – Edital 001/PPGCG/2019 – 17/08/2019 
 
Nome: ____________________________________ Assinatura: ___________________________  
   
A empresa Cia. Química DoPonto S.A publicou seus demonstrativos financeiros em 31/12/2018, 
conforme apresentados nos Quadros 1 e 2. Todas as ações tomadas pelos gestores são legais e respeitam 
os CPC´s e a Lei das Sociedades por Ações. 
 

 
Quadro 1. Balanço Patrimonial da Cia. Química DoPonto S.A 

em 31/12/2018 
 

Valores em Milhões de R$ 
Ativo total  R$       2.000  

 
 

Circulante  R$       1.000  
 

  
Caixa/Bancos 

 
 R$    50  

  
Estoques 

 
 R$  120 

  
Recebíveis 

 
 R$  200 

 
Não Circulante  R$       1.000  

 
  

Investimentos 
 

 R$  100 

  
Imobilizado 

 
 R$  500 

  
Intangível 

 
 R$  400 

Passivo Total  R$       2.000  

 
Circulante  R$           750  

 
  

Fornecedores 
 

 R$  150 

  
Impostos a pagar 

 
 R$  100 

 
Exigível a LP  R$           300  

 
 

Patrimônio Líquido  R$           950  
 

 

   
Quadro 2. DRE da Cia. Química DoPonto S.A 

em 2018 
 

Valores em Milhões de R$ 

Vendas  R$ 2.100,00  

(-) Custos das Vendas -R$    840,00  

Resultado Bruto  R$ 1.260,00  

(-) Despesas Gerais -R$    630,00  

(-) Outras Despesas -R$    110,00  

(-) Impostos -R$    100,00  

Resultado Líquido  R$     420,00  
 

 
Com base nos demonstrativos publicados foram selecionadosindicadores e parte do Relatório do Auditor 
Independente, conforme segue: 
Figura 1. Modelo “DuPont” 

 
Fonte: Adaptação do Modelo DuPont 

 
Tabela 1. Indicadores obtidos dos demonstrativos financeiros da Cia. Química DoPonto S.A 
 

RSA = Retorno sobre os ativos 21% 
GA = Giro dos Ativos 1,05 
ML = Margem Líquida 20% 
MB = Margem Bruta 60% 
LC = Liquidez Corrente 1,33 
ROIC = Retorno sobre o capital investido 44% 
KP/KT = Capital Próprio / Capital de Terceiros 0,90476 
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Quadro 3. Extrato do Relatório do Auditor Independente 
 
“... Base para opinião com ressalva 
 
Fundamentação quanto à vida útil dos bens do ativo imobilizado. Conforme mencionado na nota explicativa nº x.1, a 
Entidade possui registrado em 31 de dezembro de 2018, os montantes de R$700 milhões e R$200 milhões 
(R$650milhões e R$190milhões em 2017) referentes ao ativo imobilizado e depreciação acumulada, respectivamente. 
Entretanto, não nos foram apresentadas as fundamentações técnicas formais em relação aos percentuais das vidas úteis 
utilizados nos cálculos das depreciações dos bens do ativo imobilizado. Consequentemente, não nos foi possível 
determinar se havia necessidade de ajustar esses valores.  
 
Opinião com ressalva 
 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos e pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo “Base para opinião 
com ressalvas”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial, orçamentária e financeira da Companhia Química DoPonto S.A em 31 de dezembro 
de 2018, o desempenho de suas operações, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas e os seus respectivos 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil  .....” 
 
Com base nas informações fornecidas sobre a Cia. Química DoPonto S.A que constam na Figura 1,  

Tabela 1 e nos Quadros 1, 2 e 3. Assinale a alternativa correta para as questões a seguir: 
 

1. No planejamento, para aumentaro Retorno sobre o Ativo (RSA) da Cia QuímicaDoPontoS.A para 
2019 os gestores devem: 

a) (    )Diminuir o Ativo Total da Cia. 
b) (    )Diminuir a Margem Líquida da Cia. 
c) (    )Aumentar o Ativo Total da Cia. 
d) (    )Aumentar os Custos + Despesas 

 
2. Sabendo-se que o CMPC (Custo MédioPonderado de Capital) da CiaDoPontoé de 15%, qual o 

indicador mais adequado para acompanhamento e controle desse custo? 
a) (    )O ROIC, pois demonstra o custo do capital dos sócios da Cia. 
b) (    )Não há nenhum indicador que possa ser comparado ao CMPC 
c) (    )A relação KP/KT é o melhor indicador pois representa o quanto os sócios estão 

dispostos a investir na Cia. 
d) (    )O RSA, pois representa o retorno das aplicações de recursos investidos na Cia. 

 
3. O lucro real apurado foi maior do que o publicado. Quais as prováveis ações que foram tomadas 

para o “gerenciamento” desse resultado? 
a) (    )Aumento das provisões para contingências 
b) (    )Algumas vendas foram realizadas sem a emissão de Notas Fiscais 
c) (    )Foram criadas despesas financeiras inexistentes 
d) (  )Os impostos foram calculados a maior com o objetivo de se diminuir o resultado do 

período 
 

4. Os gestores da Cia DoPonto planejam um crescimento nominal de 20,00% nas vendas de 2018 
para 2019, mais a inflação estimada de 5,00% para mesmo período. Qual será o valor planejado 
das vendas para 2019, com base exclusivamente nestas informações? 

a) (    )R$ 2.625,00 
b) (    )R$ 2.362,50 
c) (    )R$ 2.520,00 
d) (    )R$ 2.646,00 
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5. Qual a relação entre os indicadores e os controles internos? 
a) (    )A Margem Bruta (MB) representa o custo máximo que a Cia. está disposta a assumir 

em relação às Vendas 
b) (  )A Margem Bruta (MB) representa a rentabilidade das vendas e pode sinalizar a 

qualidade dos controles internos de vendas e da gestão de custos 
c) (    )A relação KP/KT representa o montante de empréstimos e financiamentos que a Cia 

obteve no período 
d) (    )A Liquidez Corrente (LC) representa a eficiência da Tesouraria na Gestão do Caixa da 

Cia 
 

6. Existe alguma relação entre os indicadores do modelo DuPonte a área de Controle de Gestão? 
I. Controle de Gestão não tem relação com o RSA 

II. Controle de Gestão pode ter relação com o GA 
III. O indicador GA não tem relação com o Controle de Gestão 
IV. O indicador KP/KT é gerenciado apenas pelos sócios 
V. O indicador MB é gerenciado apenas pela área de vendas da Cia. 

VI. O indicador RSA pode ter relação com o Controle de Gestão 
a) (    )Apenas os itens III, IV e V estão corretos 
b) (    )Apenas os itens I e II estão corretos 
c) (    )Apenas os itens II e VI estão corretos 
d) (    )Apenas os itens II, IV, V e VI estão corretos 

 
7. Assinale a alternativa com a resposta correta: 

I. Controle de Gestão não trata de informações operacionais  
II. Controle de Gestão trata de informações contábeis 

III. Controle de Gestão só trata de informações contábeis 
IV. Controle de Gestão trata de informações com auditorias 
V. Controle de Gestão trata de informações financeiras 

VI. Controle de Gestão trata de informações operacionais 
a) (    )Apenas os itens I e III estão corretos 
b) (    )Apenas os itens II, IV, V e VI estão corretos 
c) (    )Apenas os itens II e III estão corretos 
d) (    )Apenas os itens II, V e VI estão corretos 

 
8. Sabendo-se que a média de mercado para esse tipo de empresa é de LC de 2,0 e a ML de 20% 

quais seriam as melhores práticas de planejamento para que a Cia. Esteja mais próxima das 
médias de mercado, respectivamente? 

a) (    )Diminuir o passivo circulante e manter o ativo circulante nos mesmos níveis e 
aumentar vendas e custos nos mesmos percentuais atuais 

b) (    )Manter o passivo circulante e o ativo circulante nos mesmos níveis e aumentar vendas 
e custos nos mesmos percentuais atuais 

c) (    )Aumentar o passivo circulante e diminuir o realizável a longo prazo e manter as 
vendas e custos nos mesmos percentuais atuais 

d) (    )Diminuir o passivo circulante e manter o ativo circulante nos mesmos níveis e 
diminuir custos e despesas, mantendo o mesmo nível de vendas 

 
9. Com fundamento na Base para opinião com ressalvas do Relatório do Auditor Independente, 

escolha a alternativa com a resposta correta. 
I. A ressalva demonstra que a Cia. terá dificuldades em continuar operando nas condições 

atuais 
II. Na ressalva dos auditores é possível inferir-se que a empresa não tem capacidade de 

reposição de seus ativos. 
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III. Pode-se inferir que com a ressalva o fluxo de caixa da Cia. não será afetado 
IV. Pode-se inferir que os auditores não conseguiram determinar se havia necessidade de 

ajustar os valores do ativo imobilizado e da depreciação desses ativos. 
a) (    )Apenas os itens III e IV estão corretos. 
b) (    )Apenas os itens I e II estão corretos 
c) (    )Apenas os itens I e III estão corretos 
d) (    )Apenas os itens II e IV estão corretos 

 
10. Com fundamento na Base para opinião com ressalvas do Relatório do Auditor Independente, e na 

hipótese de os auditores terem tido acesso às informações e obtido valores diferentes dos 
publicados pela Cia. Química DoPonto S.A - R$701milhões e R$199milhões referentes ao ativo 
imobilizado e depreciação acumulada respectivamente – e sabendo-se que a Empresa de Auditoria 
tem como base para relevância o valor de R$10 milhões para esse tipo de conta, assinale a 
alternativa correta 

a) (    )Provavelmente a Empresa de Auditoria manteria a ressalva sem republicação dos seus 
Demonstrativos 

b) (    )Provavelmente a Empresa de Auditoria deveria recomendar que a Cia. Química 
DoPonto S.A revise seus controles internos para que os valores publicados se aproximem 
dos valores apurados pela Auditoria e manteria a ressalva no seu relatório 

c) (    )Provavelmente a Empresa de Auditoria deveria recomendar que a Cia. Química 
DoPonto S.A revise seus controles internos para que os valores publicados se aproximem 
dos valores apurados pela Auditoria e retire a ressalva do seu relatório 

d) (  )Provavelmente a Empresa de Auditoria recomendaria a republicação dos 
Demonstrativos da Cia. Química DoPonto S.A e manteria a ressalva no seu relatório 
 

11. A equipe de gestão da Cia. Química DoPonto S.A está analisando a capacidade de pagamento das 
dívidas, qual dos indicadores abaixo é mais recomendado: 
a) (    )Giro de Ativos 
b) (    )Margem Líquida 
c) (    )Liquidez Corrente 
d) (    )Retorno sobre Investimentos 

 
12. Os dados a seguir foram retirados dos registros da Cia. Química DoPonto S.A: 

ITENS R$ 
Depreciação dos equipamentos da fábrica 2.000 
Depreciação dos equipamentos de vendas 1.000 
Propaganda e publicidade  14.000 
Frete de entrega 6.000 
Salários dos trabalhadores diretos da produção 56.000 
Matéria-prima consumida 94.000 
Comissões e salários de vendas 20.000 
Aluguel da fábrica 4.000 
Seguro da fábrica 1.000 
Materiais indiretos 3.000 
Salários da administração geral 4.000 

Baseado na informação anterior, os custos de produção incorridos durante o ano são: 
a) (    ) 102.000 
b) (    ) 161.000 
c) (    ) 166.000 
d) (    ) 160.000  

 
13. Devem ser imputados como custos de produção os itens: 

a) (    ) Salários da administração da produção, aluguel da fábrica e material direto. 
b) (    ) Materiais, mão-de-obra, salários do pessoal de marketing. 
c) (    ) Salários do diretor geral, matéria-prima, energia elétrica da área administrativa. 
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d) (    ) Material direto, despesas financeiras, fretes de vendas. 
 
 
 

14. Quais dos elementos são considerados custos de transformação ou conversão: 
a) (    ) Matéria-prima, tributos, comissão de vendas 
b) (    ) Mão-de-obra e custos indiretos de fabricação 
c) (    ) Salários da administração, matéria-prima, gastos com café 
d) (    ) Salários do pessoal do financeiro, seguros da fábrica e matéria-prima 

 
15. Qual efeito tem um aumento da produção da Cia. Química DoPonto S/A sobre o custo variável 

unitário: 
a) (   ) Reduz os custos 
b) (   ) Diminui o custo unitário variável 
c) (   ) Aumenta o custo unitário variável 
d) (   ) Não tem nenhum efeito 

 
16. Sabendo-se o valor do Estoque Final (EF) e o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) e que as 

Compras representam duas vezes o valor do Estoque Inicial (EI), qual o valor do Estoque Inicial da 
Cia DoPonto S.A?  

a) (   ) R$ 960 
b) (   ) R$ 840 
c) (   ) R$ 320 
d) (   ) R$ 340 

 
17. Com base no saldo dos ativos imobilizados no exercício de 2018 e na respectiva depreciação 

acumulada e levando em consideração que os ativos Imobilizados possuem vida útil média de 10 
anos. Qual o prazo em meses já depreciado dos ativos Imobilizados? 
a) (   ) Aproximadamente 30 meses 
b) (   ) Aproximadamente 35 meses 
c) (   ) Aproximadamente 12 meses 
d) (   ) Aproximadamente 25 meses 

 
18. Levando em consideração que a Cia DoPonto S.A vende 15% da sua receita a prazo e que o saldo 

dos recebíveis do balanço está por seu valor líquido, qual o valor da Estimativa com Perdas em 
Crédito de Liquidação Duvidosa (PECLD) da empresa no fechamento de 2018? 
a) (   ) R$ 100 
b) (   ) R$ 115 
c) (   ) R$ 215 
d) (   ) R$ 315 

 
19. Além do relatório de auditoria contendoOpinião com ressalvas, quais outras modalidades de 

relatório de auditoria independente podem ser encontradas na prática das auditorias? 
a) (   ) Opinião sem ressalvas, Opinião adversa e Abstenção de opinião 
b) (   ) Limpo, com muito Destaque e com Abstenção de Opinião 
c) (   ) Com ênfase, sem premissa de continuidade e com Abstenção de Opinião 
d) (   ) Limpo, com ênfase nos dirigentes da CIA e com opinião negativa 

 
20. O conceito de “Triple BottonLine” dentro do enfoque da Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC) trabalha com a idéia de que a performance de uma companhia deve ser mensurada em três 
dimensões distintas que são: 
a) (   ) Econômica, Sustentabilidade e Ambiental 
b) (   ) Econômica, Social e Sustentabilidade 
c) (   ) Social, Ambiental e Sustentabilidade 
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d) (   ) Econômica, Ambiental e Social 
 


