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RESPONDA A CADA GRUPO EM FOLHAS SEPARADAS 
 
 

GRUPO I  - (8,0 valores – 50 minutos) 

 

A empresa BRINCADEIRAS, Lda comercializa brinquedos, utiliza o sistema de inventário permanente e o 

critério FIFO para custear as saídas do armazém.  

 

No dia 1 de Dezembro de 2010, tinha 500 unidades da pista de automóveis Mega-rápidos, das quais 100 

tinha sido adquiridas em Outubro de 2010 por 20 € /cada e 400 em Novembro de 2010 por 21 € cada.  

Por outro lado, tinha no armazém 2.000 bonecas Maxibabes, das quais 500 tinham sido adquiridas em 

Outubro de 2010 por 2,0 €/cada e 1.500 em Novembro de 2010 por 1,97 €/cada.  

 

O preço de venda em Dezembro de 2010, é de 40 € para cada pista de automóveis Mega-rápidos e de 6 € 

para cada uma das bonecas Maxibabes.  

 

A taxa de IVA sobre as compras e as vendas dos brinquedos é de 21%.   

                    

Contabilize no Diário da BRINCADEIRAS, Lda as seguintes ocorrências ao longo dos meses de 

Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011. 
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a) Venda no dia 10 de Dezembro de 2010, a um cliente habitual, de 110 pistas de automóveis Mega-

rápidos com desconto de pronto pagamento de 2,5%.No final de Novembro já tinha sido recebido 

um cheque de 1.379,40 € a título de adiantamento, tendo na altura sido negociado o preço final da 

transacção.  

 

b) Compra a prazo, no dia 12 de Dezembro de 2010, de um lote de 2.000 bonecas Maxibabes, ao 

preço unitário de 1,96 €, para conseguir satisfazer o pedido da Metais, Lda para oferta de Natal às 

filhas dos colaboradores.  

 

c) Venda a prazo, no dia 14 de Dezembro de 2010, de 2.500 bonecas Maxibabes à Metais, Lda, com 

um desconto comercial de 10%.  

 

d) Saque, em 15/12, à Metais, Lda, de uma letra a 90 dias no valor da transacção efectuada no dia 14 

de Dezembro de 2010. A selagem da letra foi efectuada à taxa de 0,5%, sendo o imposto do selo 

pago de imediato pelo sacador da letra mas encargo do sacado. 

 

e) Desconto, no mesmo dia, da letra sacada à Metais, Lda. O Banco em que foi feito o desconto 

cobrou juros calculados a uma taxa anual de 9% e uma comissão de 53 €. Quer os juros quer a 

comissão foram sujeitos a imposto do selo à taxa de 4%, tendo o Banco deduzido esse valor no 

montante a creditar na conta de Depósitos à Ordem da BRINCADEIRAS, Lda. 

 

f) Oferta, no dia 18 de Dezembro de 2010, de 8 bonecas Maxibabes a um cliente habitual da empresa. 

 

g) Em 31/12, um auditor considerou que as pistas de automóveis Mega-rápidos que ficaram em 

armazém em 31 de Dezembro de 2010 não poderão vir a ser vendidas por mais de 18 €/cada.  

 

h) Em 31/1/2011, outro auditor, considerou que, afinal, as pistas de automóveis Mega-rápidos 

poderiam ser vendidas por valor superior ao seu custo de aquisição. 
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Grupo II – (5,0 valores – 40 minutos) 
 

 

A empresa CHIPY, Lda. – revendedora de material informático – está prestes a proceder ao apuramento de 

resultados do ano de 2010. Para isso, reuniu a informação que se segue, relativa a factos ocorridos nos 

últimos dias de Dezembro. Proceda aos registos contabilísticos, em Diário, que a CHIPY necessita de fazer, 

relativamente à informação reunida.  

Todas as transacções comerciais estão sujeitas a uma taxa de IVA de 21%. 

 

a) Venda de uma viatura, em utilização no departamento de vendas desde 2007, por um valor total de 

5.000€. Esta viatura havia sido adquirida por 10.000€ e a sua vida útil estimada é de 5 anos.  

 

b) Aquisição de 10 PCs para uso no escritório central, com valor unitário de 500€. Acrescem portes de 

130 € e despesas de instalação de 120 €. 

 

c) Depreciação do equipamento adquirido em b), sendo que a respectiva vida útil é de 3 anos. 

 

d) Aquisição de um lote de 10.000 acções da empresa MICKY, SA, pelo valor unitário de 1,00 €, com 

despesas de corretagem totais de 200€. Com esta compra, a CHIPY adquire 10% do capital social 

da MICKY. A empresa utiliza o método do justo valor, para valorização destes activos. 

 

e) As acções referidas na operação d) desvalorizaram para uma cotação de 0,98€. 

 

f)  A empresa verificou que os computadores existentes em armazém para revenda, valorizados a um 

custo unitário de 475€, são passíveis de ser vendidos por 500€ cada um.  

 

g) A empresa foi notificada pelo tribunal de trabalho de que o resultado da sentença de um processo 

pendente desde 2007 tinha sido favorável, pelo que a CHIPY não tem que indemnizar o empregado 

em causa. Em 2009, os advogados da empresa consideraram que a indemnização máxima a pagar 

seria de 20.000€ e a CHIPY tinha registado a provisão correspondente.  

 

Código de Contas do SNC:   

24321 IVA dedutível – Activos Fixos 8111 Result antes de gastos de depreciações, 
gastos de financiamento e impostos 24322 IVA dedutível – inventários  

24323 IVA dedutível – outros bens 7 serviços 8112 Resultado operacional (antes de gastos 
de financiamento e impostos) 24331 IVA liquidado – operações gerais  

24332 IVA liquidado – operações gratuitas   

24341 IVA regularizações - a favor do Estado 8113 Resultado antes de impostos 

24342 IVA regularizações a favor da empresa   
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Grupo III – (3,0 valores – 20 minutos) 

 

Proceda ao apuramento de Resultados Líquidos do exercício, no Razão, da empresa cuja informação é 

disponibilizada no balancete seguinte. Considere que a empresa está sujeita a IRC à taxa de 25%. 

 

Un: € D C 

62 – Fornecimentos e serviços externos 7.500  

63 – Gastos com o pessoal 4.000  

64 – Gastos de depreciação 1.500  

67 – Provisões do período 1.000  

6911 – Juros suportados de financiamentos obtidos 1.200  

72 – Venda de serviços  14.500 

762 – Reversões de perdas de imparidade  1.300 

 

 

 

GRUPO IV  - (4,0 valores – 30 minutos) 

 

1 - O Director Financeiro da empresa XYZ está a negociar a forma de pagamento de facturas com dois 

clientes, das empresas A e B, respectivamente. A empresa A propõe-se entregar um cheque pré-datado 

para 7 de Março de 2011, enquanto a empresa B aceitou uma letra com a mesma data de vencimento. 

Enumere vantagens e inconvenientes, para a empresa XYZ, de cada uma destas situações. 

 

2 – Na empresa XYZ foi adquirido um telemóvel por 150 €, tendo um Administrador levantado as seguintes 

questões, para as quais pede a sua ajuda: 

a) – Deverá ser considerado um AFT – Activo Fixo Tangível ou um FSE – Material de escritório ? 

b) – Qual o impacto nas Demonstrações Financeiras (Balanço, Demonstração de Resultados e Mapa 

de Tesouraria), de cada uma das alternativas indicadas em a), sabendo que a legislação fiscal em 

vigor permite depreciar 100% no ano da compra os AFT de valor inferior a 1.000 € ? 

 

3 – A empresa XYZ comercializa combustíveis líquidos, cuja tendência sustentada nos últimos anos é de 

aumento progressivo do preço de compra nas refinarias. Os accionistas desta empresa dão especial 

atenção aos resultados que a empresa apresenta anualmente. Assim sendo, qual dos métodos de 

valorimetria das saídas de armazém, deverá ser utilizado ? Justifique. 


