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Questão 01
No método prático de análise de rentabilidade, a Matriz

A Relaciona as Unidades de Negócios com os Gastos dos Serviços Internos, somente

B Relaciona as Unidades de Negócios com as Receitas, somente

C Relaciona as Unidades de Negócios com os Gastos dos Serviços Internos e as Receitas

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 02
A definição das Unidades de Negócios

A É feita da melhor forma pelo Contador, que conhece a legislação tributária

B É feita da melhor forma pelos gestores, que conhecem os negócios da empresa

C Não é relevante, se a definição dos serviços internos for bem feita

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 03
Na distribuição dos custos e despesas na Matriz prática de apuração de rentabilidade

A Custos são alocados nas Unidades de Negócios e Despesas são agrupadas

B Despesas são alocadas nas Unidades de Negócios e Custos são agrupados

C Custos e despesas são alocadas nas Unidades de Negócios

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 04
Os Tributos na Matriz

A São alocados da mesma forma, independente da característica de cada um

B Não são considerados por serem despesas não operacionais

C
São alocados de forma diferente os que têm característica de custo e dos que têm 

característica de despesa

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 05
Tributos com característica de custo

A São informações coletadas por competência de recolhimento na contabilidade

B
São calculados a partir da Receita, para que a Matriz mantenha proporcionalidade entre 

a Receita e os Tributos correspondentes

C São informações coletadas por competência de recolhimento no fluxo de caixa

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 06
Comissões sobre Vendas e Repasses de Terceiros

A
São calculados a partir da Receita, para que a Matriz mantenha proporcionalidade entre 

a Receita e as Comissões e os Repasses correspondentes

B São informações coletadas por competência de recolhimento no fluxo de caixa

C São informações coletadas por competência de pagamento na contabilidade

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 07
O lançamento dos Gastos (custos e despesas) na Matriz prática de apuração de 

rentabilidade

A Representa sempre um mesmo mês contábil

B Representa sempre o último mês contábil

C É feito pela média

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 08
O lançamento das receitas na Matriz prática de apuração de rentabilidade

A Representa sempre um mesmo mês contábil

B É feito pela média

C Representa sempre o último mês contábil

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 09
A apuração da rentabilidade na Matriz prática

A
Não tem chance de bater com os balanços, uma vez que os cálculos são baseados em 

médias

B Bate exatamente com as informações do balanço

C Pode bater com o balanço, se o balanço passar a ser elaborado pelas médias

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 10
Ticket Médio de Faturamento

A Define o preço que deve ser praticado

B Representa o valor médio das faturas entregues para as fontes pagadoras

C
Pode ser útil para avaliar os preços praticados junto às diversas fontes pagadoras em 

determinados cenários

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta


