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EXERCÍCIOS 

1. Considerando o Balanço Patrimonial e a DRE da Cia. Comercial Ltda., calcule, pelo menos, dois 
indicadores de liquidez e dois de rentabilidade, dois de endividamento e dois de atividade para embasar um 
parecer objetivo da situação econômico-financeira da empresa.  

BALANÇO PATRIMONIAL DA CIA. COMERCIAL LTDA. EM 31/12/2008 

ATIVO PASSIVO 

Circulante  Circulante  
Disponibilidades 
Duplicatas a receber 
(-) Provisão devedores 
duvid. 
Estoques 

1.500 
4.000 
(300) 
7.800 

Fornecedores 
Salários e encargos 
Dividendos a pagar 
Provisão para IR 

Exigível a LP 
Financiamentos 

7.090 
2.400 
1.500 
2.610 

 
8.000 

Permanente 
Investimentos 
Imobilizado 
(-) Depreciação acumulada 

 
13.000 
24.000 
(5.000) 

Patrimônio Líquido 
Capital Social 
Reservas 
Lucros (P) Acumulados 

 
12.000 

5.400 
6.000 

Total do Ativo 45.000 Total do Passivo 45.000 
Demonstração do Resultado do Exercício da Cia. Comercial Ltda.  

1. Receita Bruta    90.000  

2. (-) Deduções Da Receita Bruta   15.300 

3. Receita Líquida (1-2)    74.700 

4. Custo Das Mercadorias Vendidas  50.000 

5. Lucro Bruto (3-4)    24.700 

6. Despesas Operacionais   16.000 

7. Lucro Operacional (5-6)     8.700 

8. Impostos Sobre A Renda (30%)    2.610 

9. Lucro Líquido Do Exercício (7-8)    6.090 

Exemplo de um parecer objetivo: 

A situação financeira da empresa YYY é favorável, pois o indicador de liquidez .... resultou em ..... Isto significa que .....  

Contudo a situação econômica é desfavorável pois o indicador ................. resultou em ..... Isto significa que ....   

 
2. (2007 – Q. 40) A análise dos índices financeiros tem por finalidade promover uma avaliação relativa da 
situação econômica-financeira das empresas. Um dos grupos de índices diz respeito a liquidez da empresa e 
os respectivos índices de liquidez avaliam: 

a) a capacidade da empresa satisfazer suas obrigações de curto prazo. 

b) a rapidez com que várias contas são convertidas em vendas ou caixa. 

c) a consistência de Patrimônio Líquido da empresa. 

d) o montante de dinheiro de terceiros que a empresa utiliza na tentativa de gerar lucro. 

e) os diversos tipos de retornos da empresa em relação às suas vendas, a seus ativos ou a seu Patrimônio 
Líquido. 



3. Coloque Verdadeiro ou Falso 

A- Empresas que necessitam de fundos de fontes externas podem obtê-lo através de três formas: Instituição 

Financeira, mercado financeiro e instituição privada. 

B- Os fornecedores líquidos para as transações financeiras são as grandes empresas. 

C- O principal objetivo dos administradores financeiros é sempre maximizar os lucros 

D- Os stakeholders são grupos de interesses internos das organizações 

E- No análise e planejamento financeiro, o administrador olha no balanço patrimonial o lado do passivo 

para tomar suas decisões de investimentos 

F- O mercado de capitais envolvem transações do tipo de curto prazo. 

G- Se o preço de venda por unidade aumentar, o efeito sobre o ponto de equilíbrio aumenta. 

H -  Um grau de alavancagem operacional negativo não tem qualquer significado operacional 

 I -  O efeito da alavancagem depende, fundamentalmente, da existência de custos fixos na estrutura de 

custos da empresa 

 

 

4. A Sansung, apresenta lucro de receita de vendas  de R$ 50.000,00. Tem custos operacionais de R$ 15.000,00. 

Comprou uma máquina no valor de R$ 30.000,00.  A Alíquota de imposto de renda é de 15%. Teve juros de R$ 

5.000,00. Qual o lucro depois do IR.? 

 

5. Sony Records esta pensando em abrir uma loja de discos na grande cidade de Feira de Santana. Deseja 

estimar o numero de cds que precisa vender para pagar seus custos. Os cds serão vendidos a R$ 14,00 cada. Os 

custos operacionais variáveis são de R$ 9,00 e tem fixo de R$ 71,000,00 por ano. 

A- Encontre o ponto de equilíbrio 

B- Calcule os custos operacionais no ponto de equilíbrio 

C- Caso a Sony estime que vendera 2000 cds por mês, deverá entrar neste ramo? 

D- Qual o LAJI, se vender 2000 cds mensal. 

 

 

6.  Uma empresa tem um custo fixo operacional de R$2.000.000,00 para fabricar um produto que é vendido por 

R$600,00 e cujo custo variável unitário é R$200,00.  

a)Calcule o ponto de equilíbrio. 

b) Se o Custo fixo aumentar para 2.200.000,00. Qual o ponto de equilíbrio. 

 

 

7 - Uma empresa de cosméticos tem custo fixo operacional de R$ 1.000,00 para fabricar um produto que é 

vendido por R$ 50,00 e cujo custo variável unitário é R$ 20,00.. Apresenta um LAJI de R$ 73.500,00. Os 

custos de juros totalizam R$ 14.500,00 e o capital da empresa contém 10 mil ações preferenciais onde cada 

ação custa R$ 1,50. Imposto de renda 40 % 

a)Calcule o ponto de equilíbrio. 

b) Se o Custo fixo aumentar para 1200,00. Qual o ponto de equilíbrio. 

 c)Calcule o grau de alavancagem operacional para os seguintes níveis de produção e venda: 450, 600 e 750 

unidades. 

d) calcule o Grau de alavancagem financeira 

e) calcule o grau de alavancagem total 

 

 

8 – O que é ponto de equilíbrio e porque é importante seu cálculo ? 


