
FACULDADE DE ECONOMIA – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

Exame de 1ª fase de Contabilidade Financeira – 1º semestre - 2010/11 

Data: 12 de Janeiro de 2011  Início: 11h30m  Duração: 2h00m 

 

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

Grupo 2 – Activos fixos tangíveis                        5 valores  

Grupo 3 – Inventários e dívidas a receber     5 valores  

Grupo 4 – Capital próprio                   5 valores  

 

As dúvidas são resolvidas pelo aluno apresentando os pressupostos usados e os 

grupos deverão ser elaborados nos locais indicados. 

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

Este exame tem uma ponderação de 55% no cálculo da nota final. 

Os alunos só podem ter consigo uma calculadora e a caneta. Só podem usar 

calculadoras que tenham as quatro funções matemáticas básicas (adição, subtracção, 

divisão e multiplicação). 

 
 

Grupo 1 – Questões de resposta múltipla e verdadeiro ou falso 
 
� Responda colocando um círculo na resposta que considere mais correcta (ou mais 

completa) às questões colocadas. Cada resposta certa vale 1/3 valor, sendo descontado 
1/6 valor por cada resposta errada. 

 
1. Com base na seguinte lista de pagamentos e recebimentos da Empresa A, defina qual 

das afirmações é verdadeira sobre a demonstração de fluxos de caixa: 
� Pagamento a fornecedor de matérias-primas: 1.000 
� Pagamento do valor de aquisição de um edifício fabril: 10.000 
� Reembolso de um empréstimo bancário: 2.000 
� Recebimento de dívidas de clientes: 12.000 
� Pagamento de salários: 6.000  
a) O total dos fluxos das actividades operacionais é 11.000 e o total dos fluxos das 

actividades de investimento é 10.000   
b) O total dos fluxos das actividades operacionais é 5.000 e o total dos fluxos das 

actividades de financiamento é -2.000. 
c) O total dos fluxos das actividades operacionais e o total dos fluxos das actividades 

de financiamento é 3.000, cada um.  
d) Nenhuma das opções anteriores 

 
 
 
Nome:_______________________________________________________________________                                                                                                                   
N.º________________________________________ 
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2. Os royalties resultam do uso, por outros, de activos não correntes da entidade como, 
por exemplo, patentes e desenhos industriais. O rédito na forma de royalties deve ser 
reconhecido: 
a) Quando se recebe o valor facturado 
b) Quando se emite a correspondente factura 
c) Segundo o regime do acréscimo e de acordo com a substância do acordo relevante 
d) Nenhuma das opções anteriores 

 
3. A empresa X pediu um empréstimo ao banco no valor de 100.000 em Novembro de 

N, que irá pagar durante os próximos 5 anos, em 5 parcelas anuais iguais. Os juros são 
pagos anual e postecipadamente. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a 
apresentação desta dívida no balanço da empresa a 31/Dez/N? 
a) 100.000 na secção de passivos não correntes 
b) 100.000 mais os juros a serem pagos durante os 5 anos na secção de passivos não 

correntes 
c) 20.000 na secção de passivos correntes e o restante valor na secção de passivos não 

correntes 
d) 20.000 mais os juros anuais na secção de passivos correntes e o restante na secção 

de passivos não correntes. 
 
4. As empresas ABC e D compraram, a 1/Jan/2008, uma carrinha de mercadorias, 

pagando cada uma 30.000 pelo seu veículo. A 31/Dez/2011 o valor contabilístico 
líquido da carrinha da empresa ABC era inferior ao valor contabilístico líquido da 
carrinha da empresa D. Qual das seguintes opções é uma explicação aceitável para a 
diferença de valor contabilístico? 
a) Ambas as empresas utilizam depreciação em linha recta, mas a empresa ABC usa 

nos seus cálculos uma vida esperada superior   
b) A empresa ABC estimou um valor residual inferior, mas ambas as empresas 

estimaram a mesma vida útil esperada e ambas utilizam depreciação em linha recta 
c) De acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites esta situação não é 

possível 
d) A empresa ABC utiliza depreciação em linha recta enquanto a empresa D utiliza 

depreciação acelerada. 
 
5. Considere a seguinte informação:  

� inventário inicial: 20 unidades, com preço unitário de 20 
� 1ª compra: 35 unidades, com preço unitário de 22 
� 2ª compra: 40 unidades, com preço unitário de 24 
� Vendas: 50 unidades – qual é o CMVMC, sabendo que a empresa utiliza o LIFO?  
a) 1.000 
b) 1.060 
c) 1.180 
d) 1.200 

 
6. Uma listagem de contas com os débitos acumulados, créditos acumulados e saldos é 

um… 
a) Balancete. 
b) Razão.  
c) Balanço.  
d) Nenhuma das anteriores. 
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7. A empresa X oferece garantia de qualidade a todos os produtos por si comercializados, 
procedendo á substituição de todos os que apresentem eventuais defeitos. Foi 
estimado, oportunamente, que o valor dos produtos vendidos em N que viriam a ser 
substituídos poderia ascender a 15.000€. Porém, esta obrigação não foi incluída nas 
demonstrações laboradas a 31/Dez/N. Logo, em N+1, será necessário: 
a) Debitar a conta de “resultados transitados”, por contrapartida da conta “provisões 

– garantias a clientes”. 
b) Debitar a conta de gastos de “provisões do período - garantias a clientes”, por 

contrapartida da conta “provisões – garantias a clientes”.  
c) Debitar a conta “provisões – garantias a clientes”, por contrapartida da conta 

“credores por acréscimo de gastos – pagamentos a efectuar a clientes”.  
d) Nenhuma das anteriores. 

 
 
� Coloque para cada afirmação se verdadeiro (V) se falso (F). Cada resposta certa vale 

1/3 valor, sendo descontado 1/6 valor por cada resposta errada. 
 
1. À semelhança do previsto para as acções, também o reconhecimento de obrigações está 

sujeito a uma subscrição e realização, embora neste último caso a emissão possa ser 
feita abaixo do par, ao par ou acima do par, enquanto nas acções só pode ser ao par ou 
acima do par por imposição da lei societária.  Verd 

 
2. Quando um item de gastos é pago num período e reconhecido como gastos no período 

seguinte é normalmente designado por credores por acréscimo de gastos.  Falso 
 
3. Quanto à remuneração, a detenção de acções dá direito a um valor fixo enquanto os 

obrigacionistas têm direito a um dividendo, que é variável e incerto.  Falso 
 
4. Se a divisão (split) de uma acção em três resulta em 300.000 acções com um valor 

nominal unitário de 5 então antes da divisão existiam 100 000 acções com um valor 
nominal unitário de 15.  Verd 

 
5. Os hipermercados provavelmente usam o método do custo específico para a maioria 

dos itens do seu inventário.  Falso 
 
6. O método de cálculo das depreciações que permite obter gastos de detenção dos 

activos fixos tangíveis (gastos de conservação/reparação + gastos de depreciação) 
tendencialmente constantes ao longo da sua vida útil é o das quotas decrescentes.  
Verd 

 
7. Entende-se por realização de capital social o acto pelo qual os subscritores ou sócios 

entregam à sociedade os valores com que se comprometeram. No momento da 
divulgação das demonstrações financeiras de uma entidade o valor do capital social 
deve corresponder ao valor do capital realizado, e não do capital subscrito.  Falso 

 
8. Não existindo opção de compra num contracto de locação, e verificando que o valor 

dos pagamentos futuros é substancialmente inferior ao justo valor do objecto do 
contracto (um activo não corrente), podermos afirmar que esse contrato de locação é 
operacional.  Verd 
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Grupo 2 – Activos fixos tangíveis  
 
 
A empresa CBO, adquiriu em 2 de Janeiro de 20X0 um equipamento pela quantia de 
100.000 tendo estimado uma vida útil de 10 anos e depreciado pelo métdo de linha recta.  
Em 2 de Janeiro de 20X2 verificou-se que o bem duraria mais 2 anos do que a vida 
inicialmente estimada. 
Em 2 de Janeiro de 20X3 foi efectuada a substituição do equipamento antigo, valorizado 
para efeitos de venda, pela sua quantia escriturada no momento, por outro 
tecnologicamente mais avançado cujo valor de aquisição é de 175 000.  
Para liquidar o valor em dívida a empresa emitiu em 2 de Janeiro de 20X3 um empréstimo 
de 100 000 obrigações ao valor nominal de 1, reembolsável ao par. O primeiro reembolso, 
de 10 000 obrigações, será efectuado à data de 31 de Dezembro de 20X3 conjuntamente 
com o pagamento de juros anuais à taxa de juro nominal de 7 por cento. A taxa de juro 
efectiva é de 5,377940 por cento.  
 
Pretende-se que: 

a) O registo da depreciação no final de 20X2. 
b) O registo da troca do equipamento em 20X3 
c) Calcule o valor de emissão de cada obrigação. 
d) O registo do empréstimo pela taxa de juro efectiva.  
e) O registo dos juros pagos no final do 1.º ano pela taxa de juro efectiva e do reembolso 

das obrigações. 
 
NOTA: Caso não tenha determinado o valor de emissão por obrigação admita que o 
mesmo é de 1,1 para todas as alíneas que julgue conveniente. 

 
 

Resolução 
 

Alínea a) 
N.º Débito CréditoConta
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Alínea b) 
N.º Débito CréditoConta

  
 

Alínea c) 
 

 
 

Alínea d) 
 

N.º Débito CréditoConta
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Alínea e) 
N.º Débito CréditoConta
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Grupo 3 – Inventários e dívidas a receber 
 
 
A empresa Facecook, dedica-se à prestação de serviços na àrea de conteúdos programáticos 
para a internet e à venda de computadores e artigos informático utilizando o sitema de 
inventário permanente e o critério de valorimetria LIFO. 
 
Durante o mês de Dezembro de 20X0 ocorreram os seguintes factos: 
 
1. Aquisição, a pronto, de material de escritório no montante de 12 000 do qual, nesse 

mês, só foi consumido 1 000. 
2. Recebimento de 1 000 a título de adiantamento do cliente Fenêtre referente à 

construção da sua página de internet a iniciar-se em Janeiro de 20X1. 
3. Compra de 10 computadores ao preço unitário de 250 tendo obtido um desconto 

financeiro de 2%por ter liquidado de imediato. 
4. Efectuou o 3º pagamento por conta do imposto sobre o rendimento na quantia de 500. 
5. Factura da transportadora On the way no valor de 500, referente ao transporte dos 

computadores, adquiridos no ponto 3. Este valor ficou em dívida. 
6. Venda ao cliente Firecat de 10 computadores pelo valor global de 4 000 nas seguintes 

condições 2/15 ou N/60.  
7. Factura da transportadora Removals no valor de 100 referente ao transporte dos 

computadores para o cliente. A factura foi paga de imediato. 
8. O cliente Firecat liquidou a sua dívida 10 dias após a data da emissão da factura. 
9. Foi adjudicado por uma Câmara Municipal pelo valor global de 100 000, a constução e 

assistência da sua base de dados para o triénio 20X0/20X2. A Facecook, de acordo 
com as condições contratuais, facturou de imediato 10%. Em 31.12.X0 encontravam-se 
concluídos 25% dos serviços contratados e o montante facturado ainda se encontrava 
em dívida. 

10. Pagamento de 1 200 à Rentax referente a um aluguer de uma viatura, pelo período 1 de 
Dezembro de 20X0 a 30 de Maio de 20X1. 

11. Recebimento da renda do mês de Janeiro de 20X1 na quantia líquida de 1 040. 
Rendimento sujeito a imposto sobre rendimento à taxa de 20 por cento.  

 
Pretende-se: 

a) O registo no diário, das operações acima indicadas. 
b) Admitindo que a empresa detinha um inventário inicial de 20 computadores e que 

pelo critério do FIFO o valor do inventário final era superior em 500 ao valor 
determinado através do critério do LIFO, determine o preço de custo unitário do 
inventário inicial. 
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Alínea a) 
 

Débito CréditoConta
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Débito CréditoConta

 
 
Alínea b) 
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Grupo 4 – Capital próprio 

 
1. Os Capitas Próprios da empresa XPTO, S. A. a 31 de Dezembro de X-1 e de X0 são os 

seguintes: 
  

Capital próprio X-2 X-1 X0 
Capital 95 000 130 000 130 000 
Acções próprias 0 (10 000) 0 
Premio de emissão 0 20 000 20 000 
Out. variações de capital próprio  0 0 2 250 
Reservas legais  ? 30 000 22 000 
Outras reservas  0 18 000 
Resultado líquido ? B 22 000 
Total de Cap. Próprio A ? 214 250 
 

2. O aumento de capital ocorrido em X-1 foi através de incorporação de reservas livres 
(10 000) e por entrada de novos sócios. Nesse aumento de capital foram emitidas 7 000 
acções no total, com um valor nominal de 5. O valor de emissão das acções para os 
novos sócios foi o valor contabilístico das acções imediatamente antes do aumento. A 
entrada dos novos sócios foi toda realizada em dinheiro. 

3. As acções próprias vendidas a pronto pagamento durante o período X0 foram sujeitas a 
uma taxa de imposto sobre o rendimento de 25 por cento. 

4. Em Assembleia Geral de Março de X0 foi deliberado que relativamente ao resultado de 
X-1 fosse distribuído aos sócios o valor de 15 000 e o restante fosse transferido para 
reservas. O resultado atribuído aos sócios foi pago tendo sido efectuada uma retenção 
na fonte de IRS à taxa de 20 por cento. 

 
Pretende-se: 
a. A determinação do valor de emissão unitário das novas acções.  
b. A determinação do valor total do capital próprio existente antes do aumento de capital 

(incógnita A).  
c.  A determinação do preço de venda das acções próprias ocorrida em X0. 
d. O registo da venda das acções próprias em diário (se não tiver conseguido determinar o 

preço de venda das acções próprias então registe o lançamento da venda com um preço 
de venda de 14.000). 

e. A determinação do resultado líquido de X-1 (incógnita B). 
f. O registo em diário da distribuição e do pagamento dos dividendos. 
 
Alínea a. 

      

      

      

 
 
Alínea b. 
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Alínea c. 

      

      

      

 
 
 
Alínea d. 

N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea e 

      

      

      

      

      

 
Alínea f. 

N.º Débito CréditoConta
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Soluções 
 
 

Resolução do grupo 2 - AFT 
 

Alínea a) 
N.º Débito Crédito

Gasto com a depreciação em AFT 64 8.000

Depreciações acumuladas em AFT 43 8.000

Pela depreciação do AFT em 20X2

Conta

 
 

Alínea b) 
 

N.º Débito Crédito

Activos Fixos Tangíveis 43 100.000

Depreciações acumuladas em AFT 43 28.000

Outros devedores 27 72.000

Pela venda do AFT em 20X3

Activos Fixos Tangíveis 43 175.000

Fornecedores de Investimento 27 175.000

Fornecedores de Investimento 27 72.000

Outros devedores 27 72.000

Pela compra do novo AFT

Conta

 
Alínea c) 
 
175 000 [Valor de aquisição do novo activo] -72 000 [Valor atrbuído pelo fornecedor para 
retoma do equipamento antigo] = 103 000 [Valor da dívida] 
Nº de obrigações = 100 000 logo o valor de emissão de cada obrigação é de 1.03 

 
Alínea d) 
 

N.º Débito Crédito

Depósitos à ordem 12 103.000

Empréstimos por obrigações 25 103.000

Pela emissão do empéstimo acima do par

Conta

 
 

Alínea e) 
 

N.º Débito Crédito

Gasto com juros 69 5.460,72

Empréstimos por obrigações 25 1.539,28

Depósitos à ordem 12 7.000

Pelo pagamento dos juros e o redução do passivo

Depósitos à ordem 12 10.000

Empréstimos por obrigações 25 10.000

Pelo reembolso parcial do empréstimo

Conta
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Grupo 3 – Inventários 
Alínea a) 

 
Débito Crédito

Depósitos à ordem 12 12.000

Fornecimentos e serviços externos-Mat. Esc. 62 1.000

Gastos a reconhecer 28 11.000

Pela aquisição de material de escritório

Adiantamentos de clientes 21 1.000

Depósitos à ordem 12 1.000

Pelo recebimento do adiantamento

Mercadorias-computadores 32 2.500

Depósitos à ordem 12 2.450

Outros rendimentos e ganhos - Desconto pp 78 50

Pela compra a pronto dos computadores

Depósitos à ordem 12 500

Estado e outros entes públicos - IR 24 500

Mercadorias - Despesas de transporte 32 500

Fornecedores 22 500

Pelas despesas de transporte

Venda de mercadorias 71 4.000

Clientes 21 4.000

Custo da mercadorias vendidas 61 3.000

Mercadorias-computadores 32 3.000

Pela venda dos computadores

Fornecimentos e serviços externos-Transporte 62 100

Depósitos à ordem 12 100

Pelo transporta das mercadorias para o cliente

Clientes 21 4.000

Depósitos à ordem 12 3.920

Outros gastos e perdas - Desconto pp 68 80

Pelo recebimento do cliente

Conta
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N.º Débito Crédito

9 Prestação de serviços 72 10.000

Clientes 21 10.000

Pela facturação ao cliente

Prestação de serviços 72 15.000

Devedores por acréscimo de rendimento 27 15.000

Pelo acréscimo de rendimento

10 Fornecimentos e serviços externos-Aluguel 62 200

Gastos a reconhecer 28 1.000

Depósitos à ordem 12 1.200

Pelo aluguel da viatura

11 Depósitos à ordem 12 1.040

Estado e outros entes públicos - IR 241 260

Rendimento a reconhecer 1.300

Pelo recebimento da renda

Conta

 
 
 
Alínea b) 
 
Ef, LIFO = 20 X 
EF, FIFO = 10 X + 3000 
 
10 X + 3000 = 500 + 20X => X = 25 
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Grupo 4 – Capital próprio 

 
 
Alínea a.  -> VE = 9 
 
Alínea b. -> CP=171.000 
 
Alínea c. -> PV = 13.000 
 
Alínea d. 

N.º Débito Crédito
Acções Próprias 52 10.000,0
Depósitos à Ordem 12 13.000,0
Outras Variações de Cap. Próprio 59 3.000,0
Outras Variações de Cap. Próprio 59 750,0
Estado - Irc 24 750

Reservas legais 10.000,00

Outras reservas 10.000,0

Conta

 
 
Alínea e. -> 25.000 
 
Alínea f. 

N.º Débito Crédito
Resultado Líquido 81 25.000,0
Accionistas 26 15.000,0
Reservas 10.000,0
Accionistas 26 15.000,0
DO 12 12.000,0
Estado - Rentenções na fonte de IRS 24 3.000

Conta

 
 
 
 
 
 


