
FACULDADE DE ECONOMIA – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

 

Exame de 1.ª época de Contabilidade Financeira – 2.º semestre 2009/10 

 

Data: 2 de Junho de 2010  Início: 08:30  Duração: 2h 

 

Cotação dos grupos: 

Grupo 1 – Questões de resposta múltipla e verdadeiro ou falso  5 valores  

Grupo 2 – Demonstrações financeiras      5 valores  

Grupo 3 – Activos não correntes      5 valores  

Grupo 4 – Capital próprio       5 valores  

 

As dúvidas são resolvidas pelo aluno apresentando os pressupostos usados. 

Os grupos deverão ser elaborados nos locais indicados. 

Esta primeira folha deverá conter o nome e o número do aluno. 

Este exame tem uma classificação correspondente a 55 por cento da nota final. 

Só podem usar calculadoras que tenham as quatro funções matemáticas básicas  

(adição, subtracção, divisão e multiplicação). 

Só podem ter nos lugares a calculadora e a caneta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome: __________________________________________________________    N.º________ 



 
 
 

Grupo 1 – Questões de resposta múltipla e verdadeiro ou falso 
Nas questões de verdadeiro e falso e de resposta múltipla, coloque um círculo na resposta 
certa. Cada questão vale um 1/3 de um valor. Uma resposta errada diminui a nota final em 
1/3 de uma resposta certa (ou seja, 1/9 de um valor). 
 
1. Se no fim do período contabilístico X0 o total do activo for de 450 000 e o total do 

capital próprio for de 300 000, então o total do passivo tem de ser de 750 000.  
 

Verdadeiro                            Falso 
 
 

2. A atribuição de opções de acções a empregados tem por objectivo alinhar os interesses 
dos gestores com os interesses dos accionistas.  

 
Verdadeiro                            Falso 

 
3. A emissão de um empréstimo obrigacionista diminui os fluxos de caixa de actividades 

de financiamento de uma empresa.  
 

Verdadeiro                            Falso 
 
 

4. O acréscimo de juros a 31 de Dezembro relativo a um empréstimo de curto prazo no 
valor de 12 000, que tem uma taxa de juro de 6 por cento e que começou a 10 de 
Dezembro é 42 (usando 360 dias). 

 

Verdadeiro                            Falso 
 
 

5. A contabilização de planos de benefícios definidos é complexa pois, entre outras coisas, 
é mensurada numa base de valor descontado (visto os trabalhadores receberem os 
benefícios muitos anos após começarem a prestar serviço). 

 

Verdadeiro                            Falso 
 
 

6. O lançamento relativo ao imposto sobre o rendimento devido mas ainda não pago é 
efectuado na altura do fecho do ano contabilístico, diminuindo os resultados. 

 
Verdadeiro                            Falso 

 
 

7. Um activo comprado por 30 0000 em 1 de Abril do corrente período contabilístico que 
termina em 31 de Dezembro, que tem uma depreciação por hora de 6,00 na base do 
método das unidades de produção e que foi usado em 2 000 horas, será depreciado em 
9 000, ou seja 9/12 de 12 000 (2 000 × 6,00).  

 
Verdadeiro                            Falso 

 
 
 



8. Quais os elementos do balanço são considerados como sendo as fontes de 
financiamento dos recursos (activos)? 
a) o passivo e o capital contribuído  
b) o passivo  
c) o capital contribuído e os resultados retidos  
d) o passivo e o capital próprio  

  
 
 
9. Qual é o ultimo gasto apresentado na demonstração dos resultados? 

a) gasto com o pessoal 
b) gastos com os fornecimentos e serviços  
c) gastos de juros  
d) gastos com imposto sobre o rendimento 

 
 
10. Que termo é utilizado para descrever a característica de uma obrigação que dá ao seu 

dono a opção de trocar a obrigação por acções da empresa? 
a) cupão  
b) convertível  
c) chamável  
d) em série  

 
 
11. Uma empresa emitiu 10 000 acções ordinárias com um valor nominal de 5 por 14 cada. 

O registo em diário desta transacção inclui:  
a) débito de caixa por 50 000  
b) crédito a capital por 140 000  
c) crédito a prémios de emissão por 140 000  
d) crédito a prémios de emissão por 90 000 

 
 

12. A seguinte situação é um exemplo de um erro que não será detectado aquando da 
elaboração do balancete:  
a) Um débito de 500 com contrapartida de um crédito de 5000  
b) Um débito de 500 em depósitos à ordem e um crédito em vendas, quando um 

cliente paga uma dívida     
c) Um débito de 20 000 em gastos com pessoal e um crédito em salários a pagar a 

empregados no mesmo valor   
d) Um débito em depósitos à ordem no valor de 1 110, com contrapartida de um 

crédito em vendas no valor de 1 101. 
 

13. Um cliente paga-lhe 3 500 para você prestar um serviço com um tractor quando o 
tempo o permitir. Qual a parte dos 3 500 deverão ser reconhecidos como rédito se 
você não conseguir prestar o serviço durante o corrente período contabilístico?  
a) 0 
b) 3 500  
c) 1 750 
d) 3 000 

 
 

14. No final do ano contabilístico foi verificado que dos 10 000 que estão na conta de 
clientes, 1 000 já deveriam ter sido recebidos há mais de 30 dias. Nas contas da empresa 



existe uma provisão para cobranças duvidosas (na conta de perdas por imparidade 
acumuladas) no valor de 100. A empresa estima que 1% das contas correntes não 
venham a ser recebidas, tal como 10% de todos os valores que estão em dívida há mais 
de 30 dias. Que ajuste deve ser feito á conta de perdas por imparidade acumuladas?  
a) Um crédito de 120  
b) Um crédito de 100    
c) Um crédito de 90   
d) Nenhum 

 
15. A quantia final apresentada na demonstração dos fluxos de caixa é também apresentada 

em que outra demonstração financeira?  
a) balanço  
b) demonstração dos resultados  
c) demonstração de alterações do capital próprio  
d) balanço e demonstração de alterações do capital próprio  

 
 
 
 
 

Grupo 2 – Demonstrações financeiras 
1. A empresa Death in June completou as suas demonstrações financeiras do período X0 

e providenciou a informação dos pontos seguintes. 
2. Extracto da demonstração dos resultados, do balanço e dos fluxos de caixa: 
 

Passivos
Fornecedores 99 000 85 000
Fornecedores de investimento 2 000 0
Réditos
Rédito de prestação serviços 570 000 550 000
Gastos
Gastos de fornecimentos e serviços externos 400 000 420 000
Gastos de depreciações de activos fixos tangíveis 10 000 7 000
Gastos de juros 5 000 4 000
Fluxos de caixa
Recebimento de clientes 538 000 547 000
Fluxos de caixa líquidos da actividade de investimento -1 000 0

X0 X-1

 
 
3. O prazo médio de recebimento de clientes em X0 é de 60 dias (clientes de fecho ÷ 

prestação serviços × 360) 
4. A empresa comprou e vendeu activos fixos tangíveis em X0. O custo dos comprados 

foi de 5 000. 
5. A taxa de imposto sobre o rendimento é de 25 por cento. 
 
Pretende-se: 
a. A determinação do saldo de fecho de X-1 de clientes. 
b. Os fluxos de caixa da actividade operacional de X0. 
c. Os recebimentos de venda de activos fixos tangíveis de X0. 
d. O resultado líquido do período X0. 
 
 
 



Resolução  
 
Alínea a. 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Alínea b. 

      

      

      

      

      

      

 
Alínea c. 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Alínea d. 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

 
 



 
Grupo 3 – Activos não correntes 

 
1. Em Novembro de X-1, a empresa The Closet adquiriu pela quantia de 90 000, um 

equipamento industrial constituído por 2 componentes.  
2. Pagou despesas de transporte e montagem na quantia de 20 000.  
3. À componente A foi atribuído o valor de 60 000, uma vida útil estimada de 10 anos um 

valor residual de 10 000 e depreciada pelo método de linha recta.  
4. À componente B foi atribuído uma vida útil de 20 anos sendo depreciada pelo método 

degressivo com um coeficiente de 2. 
5. O equipamento só ficou disponível para uso em Janeiro de X0. 
6. Em Janeiro de X2 a empresa estabelece uma parceria comercial com a empresa FP, SA. 

Em resultado desta parceria a empresa trocou o equipamento industrial por 15% do 
capital da empresa FP (15% = 50 000 acções). Às acções foi atribuído o valor da 
quantia escriturada do equipamento cedido e o investimento foi classificado como 
disponível para venda. 

7. À data de 31 de Dezembro de X2, o preço das acções da FP, SA é de 1,71. 
8. Em Janeiro de X3, vende 10 000 acções da FP, SA ao preço de 2.  
 
Pretende-se: 
a. O registo da aquisição do equipamento.  
b. O registo da depreciação em X0. 
c. O registo da aquisição das acções da empresa FP, SA. 
d. O registo do que achar conveniente à data de 31 de Dezembro de X2. 
e. O registo da venda das acções. 
 
 
 
 

Resolução 
 
Alínea a. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea b. 
N.º Débito CréditoConta

 
 

 
 



Alínea c. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea d. 
N.º Débito CréditoConta

 
 

 
Alínea e. 
N.º Débito CréditoConta

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Grupo 4 – Capital próprio 
1. Uma empresa apresenta o seguinte capital próprio à data de 15 de Janeiro de X1: 

 
Capital 200 000 
Acções próprias (20 000) 
Reservas legais 20 000 
Outras reservas 120 000 
Resultado líquido 80 000 
Total 400 000 

 
2. O capital da empresa é constituído por 100 000 acções. 
3. A 30 de Janeiro de X1 a empresa transferiu o resultado do período anterior para 

resultados transitados. 
4. Na assembleia geral realizada em Março de X1 foi deliberado que 50% do resultado do 

período anterior era distribuído sob a forma de dividendos, 5% deveria ser transferido 
para reservas legais e o restante para outras reservas. Foram pagos os dividendos tendo 
sido efectuada uma retenção na fonte à taxa de 20 por cento. 

5. Em Maio a empresa vendeu a pronto as acções próprias por 25 000 (taxa de imposto 
sobre o rendimento de 25 por cento).  

1. O resultado gerado até 30 de Junho de X1 foi de 10 000. 
2. A 1 de Julho de X1 foi efectuado um aumento de capital em dinheiro, pela emissão de 

10 000 novas acções subscritas por novos sócios e emitidas pelo seu valor 
contabilístico. 

 
Pretende-se: 
a. A escrituração das transacções descritas no ponto 3 e 4. 
b. A escrituração da venda de acções próprias. 
c. A determinação do valor de emissão unitário das acções subscritas pelos novos sócios. 
d. A escrituração do aumento de capital (se não conseguiu determinar o valor de emissão 

pressuponha que o valor é 2,5 por acção). 
 

Resolução 
 
Alínea a. 
N.º Débito CréditoConta

 
 



Alínea b. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea c. 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Alínea d. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
 



 
 

Resolução do grupo 1 – Questões de resposta múltipla e verdadeiro ou falso 
(Ver nas questões) 

 
Resolução do grupo 2 – Demonstrações financeiras 

Alínea a. 63 000 
 
Alínea b. 152 000 
 
Alínea c. 2 000 
 
Alínea d. 116 250 
 

Resolução do grupo 3 – Activos não correntes 
 
Alínea a. 
N.º Débito Crédito

Activos Fixos tangíveis 43 110 000
Depósitos à ordem 12 110 000
Pela aquisição dos activos fixos tangíveis

Conta

 
 
Alínea b. 
N.º Débito Crédito

Gasto de depreciação e de amortização 10.000
Depreciações acumuladas 10.000
Pela depreciação dos activos fixos tangíveis

Conta

 
 
Alínea c. 
N.º Débito Crédito

Investimentos Financeiros 41 90 500
Activo fixo tangível 43 110 000
Depreciações acumuladas 43 19 500

Conta

 
 
Alínea d. 
N.º Débito Crédito

Outras variações de capital próprio 59 5.000
Investimentos financeiros 41 5.000
A justo valor

Conta

 
 
Alínea e. 

Depósitos à ordem 12 20.000
Investimentos financeiros 41 17.100
Outras variações no capital próprio 59 1.000
Outros rendimentos e ganhos 78 1.900
Pela venda

 
 

 
 



Resolução do grupo 4 – Capital próprio 
 
Alínea a. 
Res. Transitados 56  80.000 
Res. Liquido 81 80.000  
    
Res. Transitados 56 80.000  
Accionistas 26  40.000 
Reserva Legal 55  4.000 
Outras reservas 55  36.000 
    
Accionistas 26 40.000  
DO 12  32.000 
Estado - Retenções 24  8.000 
 
Alínea b. 
    
Acções próprias 52  20.000 
DO 12 25.000  
Out. Var. CP 59  3.750 
Estado - IRC 24  1.250 
    
Reserva legal 55 20.000  
Outras reservas 55  20.000 
 
Alínea c. 39 375 / 10.000 =3.9375 
 
Alínea d. 
    
Capital 51  20.000 
Prémio de emissão 54  19.375 
DO 12 39.375  
 


