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Questões de Orçamento Empresarial 
Me. Paulo Eduardo Rosselli Wünsch 

 
Questão nº 01 

O orçamento é instrumento de planejamento e de controle que tem como objetivo apresentar o programa 
orçamentário, definindo padrões, normas e procedimentos que regulamentam a organização na elaboração e 
na execução do orçamento, para determinado período, estando relacionados aos: 

a) Orçamentos das operações e dos processos produtivos; 
b) Orçamentos das despesas operacionais e dos fluxos de caixa; 
c) Orçamentos de produção e de vendas; 
d) Orçamentos das operações e dos investimentos; 
e) Orçamentos dos Demonstrativos Financeiros. 

 
 

Questão nº 02 
Para elaborarmos o Orçamento de uma organização, é fundamental, avaliarmos, antecipadamente, alguns 
fatores que afetarão sobremaneira o resultado das projeções realizadas. Com base nesta afirmativa, destaque 
abaixo, a opção que melhor define os principais fatores que devemos analisar antes de iniciar o planejamento. 

a) Fatores de planejamento e de controle; 
b) Fatores de capital e de controles dos processos gerenciais; 
c) Fatores macroeconômicos e microeconômicos; 
d) Fatores de influência do patrimônio líquido e de aumento de capital social; 
e) Fatores de influências da taxa de juros e do desenvolvimento tecnológico. 

 
 

Questão nº 03 
Ao elaborarmos o orçamento de uma organização, devemos considerar como perspectiva ou potencial de 
mercado elementos essenciais para a projeção de nossas vendas. Cite abaixo aquela opção de mercado que 
não devemos direcionar esforços na divulgação ou venda de nossos produtos ou serviços: 

a) Consumidores da concorrência; 
b) Nossos atuais consumidores; 
c) Não consumidores relativos; 
d) Consumidores de mercado desconhecido; 
e) Não consumidores absolutos 

 
 

Questão nº 04 
O planejamento dos gastos provenientes da comercialização nos estágios: antes, durante e após as vendas, 
são tratadas como: 

a) Custos das Vendas; 
b) Despesas Comerciais; 
c) Despesas Administrativas; 
d) Custos Operacionais; 
e) Custos com mão-de-obra direta. 
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Questão nº 05 

A Empresa de Charretes CDF Ltda., projeta os custos dos produtos a ser comercializada, a partir das 
informações abaixo, ela pretende obter uma margem de lucro mínima de 5% nas vendas. Calcule os custos 
que decorrem da produção e avalie a margem de lucro obtida. 

DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE (u.f.) ou VALOR ($) 

Custo estimado com as compras de matérias-primas 
Vendas estimadas de produtos prontos 

Estoque inicial de matérias-primas 
Número de unidades a serem adquiridas de matérias-primas 

Custo do consumo de materiais secundários 
Custo com a mão-de-obra indireta com encargos sociais 

Estoque inicial de produtos prontos 
Depreciação de máquinas e equipamentos 

Estoque final de matérias-primas 
Seguro da fábrica, máquinas e equipamentos. 

Estoque inicial de produtos em processamento 
Custo projetado com energia elétrica 

Depreciação de móveis e utensílios 
Estoque final de produtos em processamento 

Estoque final de produtos prontos 
Estágio médio dos produtos em processamento       

$ 210.000 
100.000 u.f. 
$ 11.000 
10.000 u.f. 
$ 30.000 
$ 8.000 
3.250 u.f. 
 $ 3.000 
1.000 u.f. 
$ 5.000 
2.985 u.f. 
$ 2.000 
$ 2.000 
6.000 u.f. 
1.030 u.f. 
80% 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
a) O comitê orçamentário projetou que o número de unidades produzidas no período orçado será de 20% 

superior ao orçamento de venda, já considerada a política de estoques; 
b) O Departamento de Pessoal da empresa estimou que o salário médio com encargos sociais será de $ 

15,20/hora; 
c) Projetou-se através do Departamento de Engenharia de Produção, que cada unidade a ser fabricada 

levará, em média, 30 minutos; 
d) O preço médio de venda unitário projetado do produto será de $ 24,20.  
e) Os componentes agregados aos custos são os seguintes:  

ICMSV IPI Impostos Diversos Despesas Operacionais Comissão dos Vendedores 

17% 10% 5,93% 21% 3% 
 

 


