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XII DESAFIO CULTURAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS- 2019 
 
 

Questões de Contabilidade Gerencial e Controladoria 
Prof. Ailson Vier 

 
 
Questão nº 01  
Indique quais das afirmativas abaixo definem corretamente princípios de Governança Corporativa: 
 

I. De acordo com o princípio da Responsabilidade Corporativa, os agentes de governança 
devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, 
incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e 
operações. 

II. O princípio que orienta que os gestores devem ter foco total nos lucros e resultados 
financeiros é o da prestação de contas. 

III. Ao princípio que aborda a obrigação e a qualidade da informação relevante que devem ser 
dados às partes interessadas chamamos de transparência. 

IV.  O princípio da equidade determina que os orçamentos sejam cumpridos pela alta 
administração e informado às partes interessadas. 

 
 
a) Apenas I  e  III. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Apenas I e II. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

Questão nº 02  
Uma empresa tem prazo médio de renovação dos estoques de 74 dias, prazo médio de recebimento 
das vendas de 63 dias e prazo médio de pagamento das compras de 85 dias. O ciclo de caixa dessa 
empresa, em dias, é: 
 

a) 22. 
b) 52. 
c) 137. 
d) 148. 
e) 222. 

 
Questão nº 03  
Dado que no levantamento do patrimônio de uma empresa foram obtidos os valores abaixo, o índice 
de endividamento será de: 
 

 Bens R$ 28.000,00 

 Direitos R$ 34.000,00 

 Obrigações R$ 43.000,00 
 

a) 30% 
b) 69% 
c) 79% 
d) 44% 
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e) 144% 

 
Questão nº 04  
O Pronunciamento Conceitual Básico – Estrutura Conceitual, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), estabelece as características qualitativas dessas mesmas demonstrações. A 
característica qualitativa que diz respeito à influência das informações nas decisões econômicas dos 
usuários, ajudando-os a avaliar os impactos de eventos passados, presentes e futuros, é a: 
 

a) Comparabilidade. 
b) Competência. 
c) Compreensibilidade. 
d) Confiabilidade. 
e) Relevância. 

 
Questão nº 05  
Assinale a alternativa que NÃO condiz com a “Função da Controladoria”: 
 

a) Analisar a eficiência dos sistemas operacionais. 
b) Verificar sistematicamente o cumprimento dos planos e objetivos traçados pela organização. 
c) Sugerir melhorias para a elevação de custos. 
d) Estabelecer, coordenar e manter um plano integrado para o controle das operações. 
e) Prover proteção para os ativos da empresa. 

 

 


