
 
 

                                                                                                       

 

 

EDITAL Nº 007/2020 

ANEXO II - PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA DE PROVA DISCURSIVA 

CARGO: CONTADOR 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PADRÃO DE RESPOSTA 

 

Critérios de Avaliação Padrão de Resposta 

I – Produto final correto (verificação de erros) 

� Cálculo índice de liquidez geral. 

� Cálculo índice da composição do endividamento. 

Pontuação (00,00 a 3,00) 

Passivo de curto prazo (circulante): 3.000.000  

Passivo exigível total (circulante + não circulante): 

3.000.000 + 1.000.000  

CE = (3.000.000 / (1.000.000 + 3.000.000)) x 100 = 75% 

 

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo): R$2.600.000,00 + R$2.000.000,00  

(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante):  

R$3.000.000,00 + R$1.000.000,00  

LC = R$ 4.600.000,00 / 4.000.000,00 = 1,15 

 

II – Utilização do método (forma) correto para realização do 

trabalho 

� Apresentação da fórmula dos indicadores.  

 

Pontuação (00,00 a 3,00) 

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

 

Composição do endividamento = (Passivo Circulante / 

Passivo Exigível Total) x 100 

III – Domínio do recurso disponível para realização do trabalho 

� Interpretação e utilização das contas disponíveis no Balanço 

Patrimonial para cálculo do índice de liquidez geral. 

 

� Interpretação e utilização das contas disponíveis no Balanço 

Patrimonial para da composição do endividamento. 

 

Pontuação (00,00 a 2,00) 

Para calcular a composição do endividamento é 

preciso dividir a soma dos passivos de curto prazo pelo 

total do passivo exigível da empresa (curto e longo 

prazo). Ao final, multiplica-se o resultado por 100 para 

encontrar o valor percentual da CE. 

 

O índice de liquidez geral (ILG), indica quanto a 

empresa possui em dinheiro, bens e direitos 

realizáveis a curto e a longo prazo para fazer face às 

suas dívidas totais de curto e longo prazos. Ele é dado 

pela relação entre o ativo circulante somado ao 

realizável a longo prazo e o passivo circulante mais o 

exigível a longo prazo. 



 
 

                                                                                                       

 

 

IV – Concisão e clareza 

� Descrição dos cálculos utilizado para apuração do índice de 

liquidez geral. 

� Descrição dos cálculos utilizado para apuração da 

composição do endividamento 

 
Pontuação (00,00 a 2,00) 

Nesse caso, podemos observar que a empresa possui 

um Composição de Envidamento bastante alto. Além 

disso, ela não possui disponibilidades em caixa ou em 

aplicações financeiras suficientes para honrar o 

pagamento das dívidas de curto prazo. 

De modo geral, quanto menor a CE, melhor para a 

empresa. Isso ocorre porque ela deverá desembolsar 

menos capital no curto prazo para o pagamento de 

dívidas. Por isso, a CE deve ser utilizada por gestores 

financeiros para entender quais estratégias devem ser 

traçadas. Isso pode evitar, por exemplo, que a 

empresa tenha uma falta de liquidez para o 

pagamento das dívidas. 

 

A liquidez geral é calculada como a divisão entre a 

soma do ativo circulante e do ativo realizável a longo 

prazo e a soma do passivo circulante e o passivo 

realizável a longo prazo. Ele representa a capacidade 

da empresa em honrar seus deveres e compromissos 

se fosse encerrar os negócios naquele momento. 

Nesse caso podemos observar que existem R$ 1,15 de 

ativo circulante e ativo não circulante para cada 

R$1,00 de dívida circulante e não circulante. 

 


