ÍNDICES DE LIQUIDEZ
MÚLTIPLA ESCOLHA
1.

Um índice de liquidez geral de 1,30 indica que para garantir
cada $ 1 de dívidas, a firma possui, na data do balanço:
a.
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d.
e.
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realizáveis a curto prazo
realizáveis em qualquer prazo
realizáveis, exceto os estoques
realizáveis em qualquer prazo
realizáveis a curto prazo

2. Um Balanço Patrimonial apresentava em 31.12:
• Ativo Circulante............................. $ 450
• Liquidez corrente...........................
1,20
• Liquidez seca................................. 0,80
Só não é correto afirmar que:
a. O Passivo Circulante apresenta um total de $ 375
b. O saldo do Estoque (final) é de $ 360
c. Os estoques representam menos da metade do Ativo
Circulante
d. A liquidez corrente é superavitária
e. A liquidez seca é deficitária
3. Dados de duas sociedades anônimas:
empresa “R”
• liquidez corrente.................
• liquidez geral......................
• liquidez seca.......................

1,05
1,20
1,05

empresa “S”
1,80
1,10
1,20

Assertiva que não corresponde à realidade:
a. A liquidez corrente da firma “R” revela capacidade de
pagamento apertada
b. Na firma “R” o Realizável a Longo Prazo é maior do que o
Exigível a Longo Prazo
c. A firma “R” não trabalha com estoques
d. A firma “S” recorre em larga escala a capital de giro próprio
e. Na firma “S” os estoques representam 1/3 do Ativo Circulante
4.

Compara o total dos valores exigíveis da empresa com o total
dos valores disponíveis e realizáveis
a.
b.
c.
d.
e.

liquidez
liquidez
liquidez
liquidez
liquidez

geral
corrente
seca
imediata
global

5. O balanço de uma empresa apresentou:

•
•
•
•
•
•

capital de giro total......................... 2.100
realizável a longo prazo...................
300
exigível a longo prazo......................
760
capital próprio................................. 4.400
mercadorias em estoque..................
700
total do Ativo................................... 6.600

É correto afirmar que:
a.
b.
c.
d.
e.

o
o
o
a
a

total do Ativo Circulante é $ 2.100
total do Passivo Circulante é $ 1.340
total das obrigações é $ 2.200
liquidez corrente é 1,05
liquidez seca é 0,64

6. (CFC.TEC.2001.1) Considerando:
AC
PC
PL
ELP
RLP
AP

=
=
=
=
=
=

Ativo Circulante
Passivo Circulante
Patrimônio Líquido
Exigível a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo
Ativo Permanente

P o d e - s e a fir m a r q u e o C a p it a l C ir c u la n t e L íq u id o é o b t id o
p e la s e g u in t e e q u a ç ã o :
a)
b)
c)
d)

AC + PC
PL – AP
Ativo – Passivo
PL + ELP – AP – RLP

7. (CFC.BACH.2000.1) O Capital Circulante Líquido representa:
a)
b)
c)
d)

8.

a folga financeira da empresa.
os valores investidos no ativo circulante.
o capital de giro da empresa.
os recursos aplicados no ativo circulante, financiados por
capitais próprios e/ou de terceiros de exigibilidade de longo
prazo.

(CFC.BACH.2003.1) Em 31 de dezembro de 2002 uma determinada
companhia publicou a seguinte demonstração contábil:
ATIVO
Circulante
Disponível
Duplicatas a Receber

Balanço Patrimonial
2001
2002
PASSIVO
28.70 30.900 Circulante
0
700
3.300 Fornecedores
12.00
0

13.600

Contas a Pagar

2001
18.30
0
11.00
0
2.800

2002
21.70
0
14.00
0
4.700

Estoques
Realizável a LongoPrazo
Ativo Permanente
Total

16.00
0
6.000

14.000

9.500

13.600

44.20
0

53.500

9.000

Empréstimos

4.500

3.000

Exigível
a
Longo 10.90
Prazo
0
Patrimônio Líquido
15.00
0
Total
44.20
0

15.00
0
16.80
0
53.50
0

A alternativa CORRETA é:
a)

O Capital Circulante Líquido foi reduzido em R$ 1.200,00 e a
Liquidez Corrente foi reduzida em R$ 0,15, deixando a empresa
com uma Liquidez Corrente comprometida em relação ao ano de
2001.
b)
O Capital Circulante Líquido foi reduzido em R$ 2.300,00 e a
Liquidez Corrente foi reduzida em R$ 0,10, deixando a empresa
com uma Liquidez Corrente comprometida em relação ao ano de
2001.
c) O Capital Circulante Líquido foi ampliado em R$ 1.200,00 e a
Liquidez Corrente foi reduzida em R$ 0,15, não deixando a empresa
com uma Liquidez Corrente comprometida em relação ao ano de
2001.
d) O Capital Circulante Líquido foi ampliado em R$ 2.300,00 e a
Liquidez Corrente foi reduzida em R$ 0,10, não deixando a empresa
com uma Liquidez Corrente comprometida em relação ao ano de
2001.
9.

(CFC.BACH.2003.1) Uma empresa possui as seguintes informações
extraídas de seu Balancete de Verificação em 2002:
Grupos de Contas

01.01.2002

31.12.2002

Ativo Circulante

R$ 7.000,00

R$
15.850,00

Passivo Circulante

R$ 3.800,00

R$
8.200,00

A alternativa CORRETA em relação à variação do Capital Circulante
Líquido da empresa em 2002 é:
a) A empresa teve uma variação positiva no Capital Circulante Líquido
no montante de R$ 4.450,00.
b)
A empresa teve uma variação negativa no Capital Circulante
Líquido no montante de R$ 4.450,00.
c) A empresa teve uma variação positiva no Capital Circulante Líquido
no montante de R$ 3.200,00.
d)
A empresa teve uma variação negativa no Capital Circulante
Líquido no montante de R$ 7.650,00.

10. (CFC.BACH.2004.1a) Uma empresa possui as seguintes informações
extraídas de seu Balancete de Verificação em 2003:
Grupos de Contas 01.01.2003
31.12.2003
Ativo Circulante
R$ 13.430,00 R$ 24.180,00
Passivo Circulante R$ 7.900,00 R$ 12.400,00
Em relação ao crescimento do índice de Liquidez Corrente da
empresa em 2003, é CORRETO afirmar que:

a) A empresa terminou o exercício de 2003 com crescimento negativo
na Liquidez Corrente de aproximadamente R$ 0,25.
b) A empresa terminou o exercício de 2003 com crescimento positivo
na Liquidez Corrente de aproximadamente R$ 0,25.
c) A empresa terminou o exercício de 2003 com crescimento positivo
na Liquidez Corrente de aproximadamente R$ 0,95 para cada R$
1,00 de Passivo Circulante.
d) A empresa terminou o exercício de 2003 com crescimento negativo
na Liquidez Corrente de aproximadamente R$ 0,75 para cada R$
1,00 de Passivo Circulante.

11.

(CFC.BACH.2004.1a) Em 31.12.2003, determinada companhia
publicou a demonstração contábil que se segue.
Balanço Patrimonial
ATIVO

2002

2003

Ativo Circulante

R$

71.750,00

R$

77.250,00

Realizável a Longo Prazo

R$

15.000,00

R$

22.500,00

Ativo Permanente

R$

23.750,00

R$

34.000,00

Total do Ativo

R$ 110.500,00

R$

133.750,00

PASSIVO

2002

2003

Passivo Circulante

R$

45.750,00

R$

54.250,00

Exigível a Longo Prazo

R$

27.250,00

R$

37.500,00

Patrimônio Líquido

R$

37.500,00

R$

42.000,00

R$ 110.500,00

R$

133.750,00

Total do Passivo
A afirmativa CORRETA é:

a) O índice de Liquidez Geral foi reduzido em R$ 0,09 de 2002 para
2003, porém este fator compromete a liquidez da companhia em
curto prazo, uma vez que o índice de Liquidez Corrente, ao final de
2003, é de R$ 1,42.
b) O índice de Liquidez Corrente foi reduzido em R$ 0,15 de 2002 para
2003, porém esta redução não interfere no fluxo de caixa da
companhia, uma vez que este índice considera operações de longo
prazo.

c) O índice de Liquidez Corrente de 2002 para 2003 decresceu de R$
1,57 para R$ 1,42, porém este fator não compromete a liquidez da
companhia em curto prazo, uma vez que a capacidade de
endividamento dela está acumulada em longo prazo.
d) O índice de Liquidez Geral foi reduzido em R$ 0,10 de 2002 para
2003, porém este fator não compromete a liquidez da companhia
em curto prazo, uma vez que o índice de Liquidez Corrente, ao final
de 2003, é de R$ 1,42.
12.
Observe os dados abaixo, relativos a 31.12.X0, da Companhia
América.
1º) Índices:
Liquidez Corrente............................................ 1,80
Liquidez Geral................................................. 1,60
2º) Valor do:
Ativo Circulante............................... R$ 360.000,00
Passivo Exigível.............................. R$ 300.000,00
Com base nos dados acima, pode-se afirmar que o valor do passivo
circulante da companhia é
a) R$ 360.000,00.
b) R$ 300.000,00.
c) R$ 225.000,00.
d) R$ 200.000,00.
e) R$ 180.000,00.
1
FALSO/VERDADEIRO
13. Um índice de liquidez geral deficitário revela que a empresa,
para solver, na data do balanço, o total de suas dívidas, terá
que lançar mão dos valores aplicados no Ativo fixo.
14. Uma empresa que tenha uma liquidez geral de 1,50 e uma
liquidez corrente de 1,00 está em situação financeira mais
tranqüila do que outra que tenha 1,00 de liquidez geral e 1,50
de liquidez corrente.
15. Uma liquidez seca de 1,05 revela, sempre, uma situação
financeira apertada.
16. No caso de empresas prestadoras de serviço que só faturem à
vista, o índice de liquidez corrente deixa de ser representativo.
17. Para uma firma que tenha um índice de liquidez corrente de
1,40, um acréscimo de $ 500, tanto no Ativo Circulante como no
Passivo Circulante, não modificará o valor numérico desse
índice.

18. Se uma firma que tem um índice de liquidez corrente de 3,00 e
um índice de liquidez seca de 1,00 podemos afirmar que o valor
dos estoques representa 2/3 do valor total do ativo circulante.

