ÍNDICES DE ROTATIVIDADE
MÚLTIPLA ESCOLHA
1. A soma: prazo de rotação dos estoques + prazo de recebimento
de vendas revela:
a.
b.
c.
d.
e.
2.

o prazo médio de compras
o prazo de financiamento complementar
o prazo do giro dos negócios
as dificuldades financeiras da empresa
o número de vezes que o Ativo total está girando

O valor base mais adequado para o cálculo do prazo de
recebimento de vendas é:
a. o faturamento bruto
b. o faturamento líquido
c. o lucro bruto + cmv
d. o faturamento líquido + devoluções de vendas
e. faturamento líquido + impostos faturados

3. Uma determinada empresa apresentou:
• rotação dos estoques
= 6 x
• recebimento de vendas = 8 x
Só não é verdadeiro afirmar que:
a. o prazo de rotação dos estoques é de 60 dias
b. o prazo de recebimento das vendas é de 80 dias
c. o prazo de giro do ativo circulante é de 105 dias
d. o prazo de rotação dos estoques é mais demorado do que o de
recebimento das vendas
e. da data da venda até a data do recebimento decorre um prazo
de 45 dias
4. As empresas “A” e “B” apresentavam os seguintes dados:
• rotação do investimento
total................
• giro dos
negócios................................
• prazo de rotação dos estoques.............

firma “A”
0,5 x

firma “B”
1,0 x

6,0 x

1,67 x

30 dias

200 dias

Uma das afirmações abaixo não está correta:
a.
b.
c.
d.
e.

O giro do Ativo Circulante da firma A é mais rápido do que o da B
há maior eficiência na utilização do ativo total da firma A
a firma B concede apenas cerca de 15 dias aos seus clientes.
Os estoques giram 12 vezes por ano na firma A
o giro dos negócios da firma A demora 60 dias

5.

Uma firma teve o seguinte movimento de compras nos últimos
meses do ano:
•
setembro................

$
180

•
outubro...................

$
200

•
novembro...............

$
100

•
dezembro...............

$
150

Sabendo-se que o seu saldo de duplicatas a pagar era, em
31.12, de $ 350, pelo método do cálculo regressivo, o seu prazo
de pagamento das compras deverá ser de:
a.
b.
c.
d.
e.

60
90
30
75
70

dias
dias
dias
dias
dias

6. Uma firma comercial apresentava:
•
Faturamento
líquido...............
•
Custo
da
mercadoria
vendida
•
Estoque
inicial......................
•
Estoque
final........................

$ 500
$ 290
$

80

$

60

As compras do exercício totalizaram:
a. $ 190
b. $ 270
c. $ 310
d. $ 520
e. $ 210
7. Uma sociedade anônima apresentava os seguintes dados:
• Vendas a prazo de dezembro de
2005........
• Vendas a prazo de novembro de
2005........
• Vendas a prazo de outubro de
2005............
• Saldo de duplicatas a receber em
31.12.05..

$ 230
$ 150
$ 120
$ 440

Pelos dados apresentados e
representam cerca de 2/3
método das vendas a prazo
prazo médio de recebimento

sabendo-se
das vendas
retroativas,
de vendas é

que as vendas a prazo
totais, aplicando-se o
podemos afirmar que o
de aproximadamente:

a. 75 dias
b. 60 dias
c. 135 dias
d. 25 dias
e. 50 dias
8.
(AFRF.CONT.2000) Considere os dados abaixo e assinale a opção
correta.
Custo de Mercadorias Vendidas

9.

12

Duplicatas a Receber - valor médio

5

Estoque de Mercadorias - valor
médio

4

Passivo Circulante

6

Patrimônio Líquido

4

Vendas a Prazo

20

Vendas a Vista

8

a)

o prazo de rotação dos estoques é de 120
dias

b)

o quociente de rotação de estoque é 7

c)

o quociente de rotação do capital próprio é
5

d)

o prazo de rotação dos créditos é de 120
dias

e)

o quociente de rotação dos
120 dias

créditos é de

(BNDES.PCC.2001) As seguintes informações foram extraídas da
escrituração contábil da Cia. ABC relativas a um determinado
exercício:
Custo
das
Vendidas

Mercadorias

R$
7.200.000,00

Estoque inicial de Mercadorias

R$
1.060.000,00

Estoque final de Mercadorias

R$ 940.000,00

Considerando-se o ano comercial (360 dias), o prazo médio de rotação
dos estoques da companhia, nesse exercício, foi, em dias,
a) 47.
b) 50.
c) 53.

d) 56.
e) 59.
10. (BNDES.ADM.2002) É o índice que reflete a eficiência com a qual a
empresa utiliza todos os seus ativos para gerar vendas:
a) Capital Circulante Líquido.
b) Liquidez corrente.
c) Liquidez seca.
d) Giro dos estoques.
e) Giro Total.
FALSO/VERDADEIRO
11. O valor das compras em uma empresa industrial pode ser
obtido por meio da fórmula: custo da matéria prima consumida
+ variação no estoque de matérias primas.
12. Os quocientes de rotatividade são índices estáticos que revelam
uma determinada situação em uma determinada data.
13. A comparação isolada do prazo de recebimento de vendas com
o prazo de pagamento das compras pode levar o analista a
conclusões precipitadas e, na maioria das vezes, completamente
divorciadas da realidade.
14. O prazo médio de recebimento de vendas de 30 dias indica que
em todas as vendas a prazo da empresa foi concedido aos
clientes o mesmo prazo de 30 dias.
15. No cálculo da rotação do Ativo, o valor mais adequado para o
Ativo seria o da média dos investimentos efetuados no período,
ponderada pelos prazos em que cada um deles ficou aplicado.
16. No cálculo do prazo médio de rotação dos estoques obteremos
os mesmos resultados quer trabalhando com a média aritmética
dos dois últimos períodos ou com o valor inicial ou com o valor
final ou, ainda, com a média apurada por controle diário.
17. O valor da Receita Bruta é adequado para o cálculo do prazo de
recebimento de vendas.
18. No cálculo do prazo médio de recebimento, deve-se levar em
conta o total das vendas efetuadas no período e não somente a
parcela das vendas a prazo.

