
FACULDADE DE ECONOMIA – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
 

Exame 1.ª época de Contabilidade Financeira – 2.º semestre 2008/09  
Data: 3 de Junho de 2009  Início: 8h30m  Duração: 2h00m 

 
Cotação e tempo esperado de resolução: 

Grupo 1 – Questões de verdadeiro ou falso e de resposta múltipla  5 valores 30m 
Grupo 2 – Demonstrações financeiras      4 valores 24m 
Grupo 3 – Dívidas a pagar e outros activos     4 valores 24m 
Grupo 4 – Dívidas a pagar       4 valores 24m 
Grupo 5 – Capital próprio       3 valores 18m 

 

 
 
 
 

As dúvidas são resolvidas pelo discente apresentando os pressupostos usados. 
 

Os grupos deverão ser elaborados nos locais indicados. 
 

Todas as folhas entregues deverão conter o nome e o número. 
 

Este exame de 1.ª época tem uma classificação correspondente a 50 por cento da nota final. 
 

Só podem usar calculadoras que tenham as quatro funções matemáticas básicas (adição, 
subtracção, divisão e multiplicação). 

 
Os alunos só podem ter nos lugares a calculadora e a caneta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:                                                                                                                   N.º 
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Grupo 1 – Questões de verdadeiro ou falso e de resposta múltipla 
Nas seguintes questões coloque um círculo na sua resposta. 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. A empresa X tem 5.000.000 acções emitidas e 400.000 acções próprias. Se a 

administração declarar um dividendo de $16 milhões (em dinheiro), então o dividendo 
por acção será de $3,20. 

 
Verdadeiro                            Falso 

2. A amortização de um desconto de um empréstimo obrigacionista emitido fará com que 
o valor de gasto de juros presente na demonstração de resultados seja inferior ao valor 
pago em dinheiro (para aquele período).   

Verdadeiro                            Falso 

3. Se uma companhia compra $1 000 000 das suas obrigações por $1.020.000 quando o 
seu valor contabilístico é de $950.000, então gera uma perda de $20.000.  

Verdadeiro                            Falso 

4. Se uma máquina em segunda mão é adquirida para ser utilizada no processo produtivo 
de um negócio, todos os custos de reparação e renovação desta máquina, incorridos 
antes da mesma começar a ser utilizada, devem ser excluídos do custo do activo fixo 
tangível.  

Verdadeiro                            Falso 

5. Se uma empresa tem um activo com um valor contabilístico de $5 milhões e estima que 
o valor actual dos cash flows futuros a serem recebidos durante a restante vida do 
activo é de $5,5 milhões, não deve ser reconhecida uma perda por imparidade.  

Verdadeiro                            Falso 
 

6. O valor das devoluções de vendas deve ser reportado como uma dedução às vendas, 
pois a conta de devolução de vendas é uma conta de contra-rédito.  

Verdadeiro                            Falso 

7. Uma empresa está a considerar pedir um empréstimo à taxa de 18% para pagar uma 
factura de $30.000 dentro do período do desconto de caixa. As condições dessa factura 
são 2/10, n/30. A empresa deve pedir o empréstimo pois terão uma poupança líquida 
de 19,2%.  

Verdadeiro                            Falso 
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8. A previsão para garantias deve ser inicialmente reconhecida quando os respectivos 
custos ocorrem.   

Verdadeiro                            Falso 

9. A estimativa para impostos sobre rendimento (IRC) calculado no final do ano fiscal é 
um exemplo de um acréscimo de gastos.  

Verdadeiro                            Falso 

10. Qual das seguintes opções apresenta a melhor descrição de investimentos em títulos 
detidos para negociação?  
a. Investimentos em obrigações que a gestão tenciona manter até à maturidade. 
b. Investimentos em acções ou obrigações que são detidas primordialmente para 

serem vendidas num futuro próximo 
c. Investimentos em mais de 50% das acções com poder de voto noutra empresa. 
d. Investimentos que dão ao investidor uma influência significativa, mas não o 

controle sobre outra companhia. 
 
11. A empresa Chavez Chocolates teve um rácio de liquidez geral (current ratio, ou activos 

correntes/passivos correntes) de 1,74 em 2008. Qual dos seguintes factores causaria 
um decréscimo do rácio em 2009? 
a. Uma diminuição em caixa e equivalentes e investimentos de curto prazo 
b. Um aumento em caixa e equivalentes e investimentos de curto prazo. 
c. Um aumento em activos correntes que exceda o aumento em passivos correntes. 
d. Activos correntes, como percentagem do total de activos, aumentou enquanto 

passivos correntes, enquanto percentagem do total de passivos, diminuiu. 

12. Em 2008, a StarHotels reportou uma rotação de contas a pagar (CMVMC/contas a 
pagar médias) de 11 e um rácio de liquidez geral de 1,52. A demonstração de fluxos de 
caixa mostra bons fluxos de caixa operacionais. Qual das seguintes interpretações 
destes rácios é mais razoável? 
a. Como os dois rácios são razoavelmente elevados, a StarHotels tem poucas 

dificuldades em pagar as suas contas atempadamente. 
b. Visto que ambos os rácios são baixos, tal pode indicar fraca liquidez e dificuldades 

no pagamento das suas obrigações atempadamente. 
c. A StarHotels pratica uma gestão de tesouraria agressiva, investindo os excessos de 

fundos das suas operações e optando por atrasar o pagamento aos seus 
fornecedores para financiar estes investimentos. 

d. A StarHotels deve ter um valor baixo de passivos correntes, em comparação com o 
seu valor de passivos totais. 

13. A Rockwell Company reportou os seguintes valores no seu balancete de 2009: 
Compras de $100.000; Inventário inicial de $20.000; Custo das mercadorias vendidas de 
$110.000. Logo, em 2009 o valor de inventário final foi 
a. $10.000. 
b. $25.000. 
c. $15.000. 
d. $27.000. 
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14. A Sheffield Company tem a seguinte informação no seu balancete de 2009: Vendas 
de $400.000; Desconto de vendas de $12.000; Inventário inicial de $20.000; 
Compras de $200.000; Inventário final de $25.000. Calcule o resultado bruto. 
a. $162.000. 
b. $180.000. 
c. $193.000. 
d. $205.000. 

 
15. Qual dos seguinte negócios não reporta “custo das vendas” na sua demonstração de 

resultados?  
a. Uma empresa se advocacia. 
b. Um stand de venda de automóveis. 
c. Uma cadeia de pizzarias. 
d. Uma fábrica de circuitos integrados para telemóveis. 
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Grupo 2 – Demonstrações financeiras 
1. Da empresa A Perola, S. A., apresentam-se os balanços de 31 de Dezembro de X-1 e de 

31 de Dezembro de X0 e a demonstração de resultados por naturezas de 31 de 
Dezembro de X0:  

 
Balanços 

Activos
Activos não correntes
Activos fixos tangíveis 200.000 220.000
Total de activos não correntes 200.000 220.000

Activos correntes
Mercadorias 70.000 60.000
Clientes 40.000 30.000
Caixa e depósitos bancários 42.000 41.000
Total de activos correntes 152.000 131.000
Total de activos 352.000 351.000

Capital próprio e passivos

Capital próprio
Capital realizado 120.000 100.000
Reservas 30.000
Resultados líquidos 50.000 40.000
Total do capital próprio 200.000 140.000

Passivos

Passivos correntes
Financiamento obtidos 130.000 200.000
Fornecedores 20.000 10.000
Estado 2.000 1.000
Total de passivos correntes 152.000 211.000
Total de passivos 152.000 211.000
Total de passivos e capital próprio 352.000 351.000

31 de Dezembro de X0 31 de Dezembro de X-1

 
 

Demonstração dos resultados 
Vendas 460.000 
Custo das mercadorias vendidas 230.000 
Fornecimentos e serviços externos 80.000 
Gastos com o pessoal 50.000 
Outros rendimentos e ganhos 3.000 
Resultado antes de dep., gastos finan. e impostos (EBITDA) 103.000 
Gastos de depreciação e de amortização 40.000 
Juros e gastos similares suportados 13.000 
Resultado líquido do período 50.000 

 
2. As dívidas ao Estado e outros entes públicos são relativas a impostos por conta de 

empregados. 
3. Os outros ganhos respeitam à venda de um activo fixo tangível cujo valor de aquisição 

foi de 18.000 e as depreciações acumuladas de 6.000.  
4. As compras e venda de activos fixos tangíveis foram a pronto pagamento. 
5. A empresa não obteve novos financiamentos. 
6. O aumento de capital foi realizado através de entradas de dinheiro. 
 
Pretende-se: 
A demonstração de fluxos de caixa pelo método directo. 
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Resolução 
 

 Fluxos de caixa das actividades operacionais

Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores

Pagamentos o pessoal
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

Fluxos de caixa das actividades investimento

Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos

Pagamentos respeitantes a:
Realizações de capital

Dividendos

Juros e gastos similares
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

Caixa e seus equivalentes de abertura
Caixa e seus equivalentes de fecho
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Grupo 3 – Dívidas a receber e outros activos 
1. Da empresa The red shoes apresenta-se um conjunto de elementos que fazem parte do 

seu activo à data de 31 de Dezembro de X0. 
 

A. Goodwill 600.000 
B. Dívida a receber de impostos correntes 50.000 
C. Dívidas a receber de clientes 800.000 
D. Adiantamentos … 20.000 
E. Diferimentos de … 36.000 
F. Dívidas a … por acréscimos  4.500 

 
2. Abaixo apresentam-se exemplos de transacções que podem dar origem a activos ou 

passivos: 
a. Goodwill gerado internamente  
b. Adiantamentos efectuados por fornecedores à empresa  
c. Juros posticipados e anuais a pagar em 1 de Fevereiro de X1  
d. Gasto de imposto corrente inferior aos adiantamentos efectuados durante X0  
e. Adiantamentos efectuados pela empresa aos fornecedores  
f. Compra de uma empresa sendo o preço de compra superior ao justo valor dos 

activos líquidos dos passivos  
g. Serviços prestados por empregados e não processados  
h. Retenções na fonte de impostos sobre rendimentos dos empregados  
i. Serviços prestados pela empresa mas ainda não facturados  
j. Serviços de consultoria já facturados pelo fornecedor mas ainda não prestado 
k. Adiantamentos efectuados por clientes à empresa  
l. Venda de serviços facturados pela empresa  

 
 
Pretende-se: 
a. Que indique no quadro abaixo quais as transacções que podem ter dado origem aos 

elementos apresentados no extracto de balanço (assinale com a letra indicada do ponto 
2). 

b. Que indique no quadro abaixo quais as transacções que reduzem activos (assinale com a 
letra do respectivo activo do ponto 1). Nota: é possível que nenhuma letra se aplique. 
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Resolução  
 
Alínea a. 

A. Goodwill  
B. Dívida a receber de impostos correntes  
C. Dívidas a receber de clientes  
D. Adiantamentos …  
E. Diferimentos de …  
F. Dívidas a … por acréscimos   

 
Alínea b. 

a. Descontos comerciais obtidos em compras.  
b. Devoluções de vendas.  
c. Fornecimento do serviço pelo fornecedor, já facturado 

e reconhecido pela empresa. 
 
 

d. Facturação de serviços já prestados pela empresa e já 
reconhecidos por esta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidade Nova de Lisboa                                                          Faculdade de Economia 

Exame de 1.ª época de Contabilidade Financeira 2.º semestre de 2008/09  9 

Grupo 4 – Dívidas a pagar 
1. A empresa O Magnânime está a preparar o seu fecho de contas do período X0 e 

identificou algumas transacções que ainda não foram reconhecidas na sua contabilidade 
e que são apresentadas nos pontos abaixo.  

2. A estimativa de férias e subsídios de férias a pagar em X1 é de 350 000. A conta de 
dívidas a pagar por acréscimos de gastos referente a estas estimativas apresenta neste 
momento um saldo de 320 000. 

3. Pagamento de uma renda de um contrato de locação financeira (leasing) no montante 
total de 1 540. Os juros desta renda são de 190. 

4. Emissão de factura a um cliente referente a serviços que serão prestados em Fevereiro 
de X1 no valor de 12 000. 

5. Entrega do montante referente ao pagamento por conta de Dezembro, no valor de 2 
000. 

6. Contracção, em 1 de Outubro de X0, de um empréstimo bancário a 12 meses no 
montante de 30 000. Os juros são pagos anual e posticipadamente à taxa de 4 por 
cento. 

7. A empresa está sujeita a imposto sobre o rendimento à taxa de 25 por cento e o 
resultado corrigido para efeitos fiscais (que inclui todas os assentos) é de 50.000. 

 
Pretende-se: 
O registo das transacções referidas. 
 

Resolução 
 
N.º Débito CréditoConta
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Grupo 5 – Capital próprio 
1. A empresa A matter of life and death apresenta à data de fecho de X-1 os seguintes 

elementos do capital próprio: 
 

Capital (100 000 acções com um valor nominal unitário de 1) 100.000

Prémios de emissão 25.000

Acções próprias -25.000

Ganhos de reavaliações 40.000

Reservas 65.000

Resultados líquidos 20.000

Total do capital próprio 225.000
 

 
2. Em X0, dos resultados líquidos de X-1, os accionistas deliberaram distribuir dividendos 

de 0,05 por acção e manter em resultados retidos o restante. 
3. Em X0 a empresa também vendeu as acções próprias que correspondiam a 10 por 

cento do capital. Ganhos sujeitos a imposto sobre o rendimento à taxa de 25 por cento. 
 
Pretende-se: 
a. Que indique qual o valor do capital contribuído à data de fecho de X-1. 
b. Que faça o registo da aplicação dos resultados (incluindo a distribuição de dividendos). 
c. Que indique qual o preço de venda das acções próprias se não tivesse ocorrido a 

distribuição de dividendos e supondo que o capital próprio após venda era de 
253.750,00. 

 
Resolução 

 
Alínea a. 

      

      

      

 
Alínea b. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea c. 
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Resolução do grupo 2 – Demonstrações financeiras 
 

Fluxos de caixa das actividades operacionais  

Recebimento de clientes 
 

450.000 

Pagamento a fornecedores 
 

310.000 

Pagamentos ao pessoal 
 

49.000 

Fluxo de caixa das actividades operacionais (1) 
 

91.000 

Fluxos de caixa das actividades de investimento 
 

 

Recebimentos respeitantes a activos Fixos tangíveis 
 

15.000 

Pagamentos respeitantes a activos fixos tangíveis 
 

32.000 

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) 
 

(17.000) 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento 
 

 

Recebimentos provenientes de aumentos de capital 
 

20.000 

Pagamentos respeitantes a Juros e gastos similares 
 

13.000 

Pagamentos respeitantes a pagamento de dividendos 
 

10.000 

Pagamentos respeitantes a financiamentos 
 

70.000 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 
 

(73.000) 

Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3) 
 

1.000 

Caixa e seus equivalentes de abertura 
 

41.000 

Caixa e seus equivalentes de fecho 
 

42.000 

 
Resolução do grupo 3 – Dívidas a receber e outros activos 

 
Alínea a. 

G. Goodwill F 
A. Dívida a receber de impostos correntes D 
B. Dívidas a receber de clientes L 
C. Adiantamentos … E 
D. Diferimentos de … J 
E. Dívidas a … por acréscimos  I 

 
Alínea b. 
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a. Descontos comerciais obtidos em compras. NA 
b. Devoluções de vendas. C 
c. Fornecimento do serviço pelo fornecedor, já facturado 

e reconhecido pela empresa. 
 

E 
d. Facturação de serviços já prestados pela empresa e já 

reconhecidos por esta. 
 

F 
 

Resolução do grupo 4 – Dívidas a pagar 
 
Nº Conta Débito Crédito 
1 Gastos com pessoal (63) 30.000  
1 Credores por acréscimos de gastos (27)  30.000 
    
2 Financiamentos obtidos – Locações financeiras (25) 1.350  
2 Juros suportados (69) 190  
2 D.O. (12)  1.540 
    
3 Clientes c/c (21) 12.000  
3 Diferimentos – Rendimentos a reconhecer (28)  12.000 
    
4 Imposto sobre o rendimento – Pagamentos por conta 

(24) 
2.000  

4 D.O. (12)  2.000 
    
5 D.O. (12) 30.000  
5 Financiamentos obtidos – Empréstimos bancários (25)  30.000 
5 Juros suportados (69) 300  
5 Credores por acréscimos de gastos (27)  300 
    
6 Imposto sobre o rendimento do período (81) 12.500  
6 Imposto sobre o rendimento – Estimativa de imposto 

(24) 
 12.500 

 
Resolução do grupo 5 – Capital próprio 

 
Alínea a.  
100 000 
 
Alínea b. 
N.º Débito Crédito

3 Resultados transitados/resultados líquidos 59/81 20.000

Resultados atribuídos 264 5.000

Outras reservas 582 15.000

Pela aplicação dos resultados

Conta

 
 
Alínea c.  
30 000 
 


