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RESPONDA A CADA GRUPO EM FOLHAS SEPARADAS 
 
 

GRUPO I  - (8,0 valores – 60 minutos) 

 
 
A “Matchpoint, Lda” é uma empresa que se dedica à comercialização de raquetes de ténis, apresentando no 

início de Dezembro de 2008 um stock de raquetes no valor de € 2.725, composto pelos seguintes lotes: 

 

Lote nº 1: 10 raquetes, a um preço unitário de € 100 

Lote nº 2: 15 raquetes a um preço unitário de X (a determinar) 

 

A empresa utiliza o sistema de inventário permanente, utilizando o FIFO como critério de valorimetria das 

saídas de inventários. 

 

Durante o mês de Dezembro, verificaram-se os seguintes factos (Nota: todas as operações encontram-se 

sujeitas a IVA à taxa normal de 20%). 

 

1 – Pagamento do lote nº 2 de raquetes actualmente em armazém, adquiridas a prazo no dia 21 de 

Novembro de 2008. 

 

2 – Compra de 12 raquetes, a um custo unitário de € 110. Por ter efectuado o pagamento a pronto, obteve 

um desconto de 1%. As despesas de transporte correm por conta do vendedor, no valor de € 50. 
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3 – Devolução de 2 raquetes adquiridas anteriormente, por não se encontrarem em condições. 

 

4 – Recebimento de um adiantamento do cliente “Superfact”, no valor de € 300, para compra de raquetes de 

ténis nas condições usuais. 

 

5 – Venda a pronto pagamento ao cliente “Superfact” de 12 raquetes, a um preço unitário de € 180. 

 

6 – Roubo de uma raquete de ténis do armazém central da “Matchpoint, Lda.”, facto comunicado à Polícia 

no dia em que foi detectado. 

 

7 – Venda a prazo de 15 raquetes de ténis a um preço unitário de € 175. A empresa, para vendas 

superiores a 13 raquetes, tem por hábito conceder um desconto de 2%. A “Matchpoint, Lda” sacou uma 

letra cuja data de vencimento é Junho de 2009. 

 

8 – Pagamento da renda do armazém do mês de Janeiro de 2009, no valor de € 1.500. 

 

9 – Contracção de um financiamento no valor de € 10.000 junto do BTT. Imposto do Selo suportado no valor 

de 0,5%. 

 

10 – Recebimento de juros de uma aplicação financeira no valor de € 200, líquido de retenção na fonte de 

IRC à taxa de 20%. 

 

Questões 

 

1 – Preencha a ficha de armazém em anexo, tendo por base a informação acima referida. 

 

2 – Determine o CMVMC do mês de Dezembro de 2008. 

 

3 – Registo no Diário os factos 1 a 7.  

 

4 – Registo no Razão os factos 8 a 10. 
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GRUPO II  - (4,0 valores – 30 minutos) 

 

 

A empresa Soc. Comercial Lemos & Miranda, Lda apresentava no dia 31 de Dezembro de 2008, a seguinte 

situação relativamente ao activo fixo tangível. 

 

Designação 
Ano de 

Aquisição 

Valor de 
aquisição 

(€) 

Taxa de 
deprecia- 

ção 

Vida útil 
(anos) 

Gastos de 
depreciação 

do ano 
2008 (€) 

Depreciação 
acumulada em 
31.12.2008 (€) 

Terreno 1993 1,500,000 0,00%    

Edifício – escritório 1999 300,000  50   

Aparelhos de ar 
condicionado 2000 60,000 12,50%    

Viatura Citroen  
12-34-AB 2002               4 0 30,000 

Mobiliário de 
escritório    8 6,250 25,000 

Computadores 2006  33,33%  100,000  

Mobiliário de 
escritório 2007 40,000     

Viatura Opel  
56-CD-78 2008      

TOTAL - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 129,750 497,500 

 

 

a) Este quadro está bastante incompleto. Com a informação de que dispõe, termine o seu 

preenchimento, justificando os cálculos efectuados 

 

b) Considere que o mobiliário de escritório adquirido em 2007 foi alienado durante o ano de 2008. 

b. 1) De que forma alteraria a resposta que deu na alínea a) ? 

b. 2) Que impacto teve esta alienação nos resultados da empresa, tendo em conta que o valor de 

venda foi de 30,000€? Explique a sua resposta. 
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GRUPO III  - (4,0 valores – 30 minutos) 

 

 

O balancete analítico da empresa Soc. Industrial Miranda & Matos, Lda apresentava os seguintes saldos, 

reportados a 31 de Dezembro de 2008.. 

 

  Saldos – valores em € 

  Devedores Credores 

21 - Clientes 89,500   

22 - Fornecedores  45,000  

24 – EOEP 10,000   

32 – Mercadorias 23,000   

61 – CMVMC 100,000   

62 – FSE 65,000   

63 – Gastos com o Pessoal 25,000   

64 – Gastos de depreciação e amortização 30,000   

69 – Gastos e perdas de financiamento 5,000   

71 – Vendas   250,000 

72 – Prestação de serviços   50,000 

79 – Rendimentos e ganhos de financiamento   2,500 

 

a) Para apuramento dos resultados do ano de 2008, procederam-se a dois ajustamentos: 

- Constituição de uma perda por imparidade relativa às mercadorias em armazém, no valor de 

5,000€; 

- Reversão de uma provisão, constituída em 2007, no valor de 10,000€, relativa a um processo 

judicial de um cliente. 
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Proceda às alterações necessárias no balancete anteriormente apresentado, utilizando o modelo 

que se segue: 

 

  Saldos – valores em € 

  Devedores Credores 

21 - Clientes   

22 - Fornecedores   

24 – EOEP   

32 – Mercadorias   

61 – CMVMC   

62 – FSE   

63 – Gastos com o Pessoal   

64 – Gastos de depreciação e amortização   

69 – Gastos e perdas de financiamento   

71 – Vendas   

72 – Prestação de serviços   

79 – Rendimentos e ganhos de financiamento   

   

   

 

b) Construa a Demonstração de Resultados do exercício de 2008, tendo em conta que a empresa está 

sujeita a IRC à taxa de 26,5%. 

 

c) Proceda ao lançamento do IRC de 2008, em diário. 
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GRUPO IV  -  (4,0 valores – 30 minutos) 

 

1. A “Matchpoint, Lda”  adquiriu em 2005 uma central telefónica (para utilização na empresa) por 

50.000€ e cuja taxa anual de depreciação é de 10%. 

Sabendo que este activo fixo, no final de 2008, tem um valor de mercado de 20.000€, indique se 

será necessário realizar alguma operação contabilística. Em caso afirmativo, execute essa operação 

no Razão, explique a razão que o leva a executar essa operação e o impacto da mesma nas 

Demonstrações Financeiras da Matchpoint. 

 

2. Apresenta-se, de seguida, um extracto dos últimos movimentos registados na Ficha de Armazém da 

“Matchpoint, Lda” (Dezembro.08).  

 
Entradas Saídas Saldo

Data Descrição Quant. C.unit. Valor Quant. C.unit. Valor Quant. C.unit. Valor

… … … … … … …
Dia 15 Sinistro 50 20,00 € 1.000,00 € 3.500 20,00 € 70.000

Dia 20 ? A 1.000 20,00 € 20.000,00 € 2.500 20,00 € 50.000

Dia 25 ? B -300 20,00 € -6.000,00 € ? D ? E ? F

Compras 25.300,00 € CMVMC ? C If. ? G

Ficha de Armazém da Matchpoint - Custo Médio

 

Pretende-se que: 

 

a) Preencha as incógnitas da Ficha de armazém. 

 

b) Dos movimentos que fazem parte da Ficha de Armazém acima apresentada, indique quais 

os que vão fazer parte do Balanço e da DR no final de 2008. Indique o valor e as contas 

movimentadas. 

 

c) Responda à seguinte questão: 

Sabendo que o custo unitário dos inventários foram aumentando ao longo do ano indique, 

justificando, o impacto (variação positiva, negativa ou nula) que se verificaria no Balanço e 

na Demonstração de Resultados da empresa, se a Matchpoint utilizasse o FIFO. 
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Destaque esta folha e entregue-a juntamente com as respostas do Grupo I 

 

Número: __ __ __ __ __ __ __ __ __   Nome: ___________________________________________ 

 

 

 FICHA DE ARMAZÉM 

 Produto:             

 
Método de 
custeio:            

           

   
ENTRADAS 

  
SAIDAS 

   
SALDO 

  

Data Descrição Quant. C.Unit. Valor Quant. C.Unit. Valor Quant. C.Unit. Valor 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      


