
FACULDADE DE ECONOMIA – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
 

Exame 1.ª época de Contabilidade Financeira – 1.º semestre 2008/09  
Data: 13 de Janeiro de 2009  Início: 11h30m  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 – Inventários        4 valores 24m 
Grupo 4 – Dívidas a receber e 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. 
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Grupo 1 – Questões de verdadeiro e falso e de resposta múltipla 
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. O período contabilístico em que a prestação de serviços é reconhecida é geralmente no 

período em que o dinheiro é recebido.  
 

Verdadeiro                            Falso 
 

2. A demonstração financeira que mostra os recursos económicos de uma entidade e os 
seus passivos é a demonstração dos fluxos de caixa.  
 

Verdadeiro                            Falso 
 

3. A quantia de dinheiro paga do consumo de água e electricidade deverá ser reportada na 
demonstração dos fluxos de caixa como sendo da actividade operacional.  
 

Verdadeiro                            Falso 
 

4. Os princípios contabilísticos geralmente aceites quase nunca são alterados após serem 
criados.  
 

Verdadeiro                            Falso 
 

5. O método da dupla entrada significa que cada transacção deverá afectar os dois lados 
da equação fundamental da contabilidade.  

 

Verdadeiro                            Falso 
 

6. O cic1o operacional é o tempo que uma empresa demora a comprar mercadorias, pagar 
as mercadorias, vender aos clientes e receber o dinheiro dos clientes.  

 

Verdadeiro                            Falso 
 

7. Os impostos sobre o rendimento reconhecidos mas ainda não pagos no fim do período 
contabilístico são um exemplo de assentos de ajustamento.  

 

Verdadeiro                            Falso 
 

8. Um rédito de rendas ainda não reconhecido porque não obtido (pré pagamento) é o 
exemplo de um passivo que não será anulado pelo pagamento mas sim quando for 
obtido.  

 
Verdadeiro                            Falso 

 
9. O que melhor descreve os inventários: 

a. Eles são detidos para venda. 
b. São tangíveis. 
c. Eles são usados nas operações da empresa. 
d. Eles são detidos para venda e são tangíveis. 

 

Nome:                                                                                                                   N.º 
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10. Thorton, apresentou os seguintes dados. Vendas de 500 000; inventário de início de 40 
000; inventário de fecho de 45 000; custo dos inventários vendidos de 350 000; e a 
margem bruta de 150 000. Qual foi a quantia de inventário comprada durante o 
período? 
a. 370 000. 
b. 355 000. 
c. 348 000. 
d. 341 000. 

 
11. Activos intangíveis incluem: 

a. Recursos naturais, patentes e marcas. 
b. Dívidas a receber, franchises e marcas. 
c. Copyrights, licenças e terrenos. 
d. Marcas, patentes e copyrights. 

 
12. Em 1 de Agosto, a companhia Red comprou um computador como equipamento 

entregando 10 000 em dinheiro e 100 acções da White que detinha como investimento. 
As acções da White custaram à Red 5 000 e em 1 de Agosto tinham um preço de 
mercado de 4 200. Os custos de instalação foram de 700 e os custos de transporte 
foram de 500. Qual a quantia que deverá ser reconhecida como custo do computador: 
a. 14 200. 
b. 15 000. 
c. 15 400. 
d. 16 200. 

 
13. Abaixo apresenta-se uma lista de parte das contas dos livros da empresa Probst com 

indicação dos saldos à data de fecho de 2009: 

− Dívidas a pagar de 20 500. 

− Dívidas a receber de 12 300. 

− Dívidas a pagar por acréscimos de férias de 1 200. 

− Caixa e bancos de 6 500. 

− Diferimentos de réditos de 1 300. 

− Dívidas a pagar de imposto sobre o rendimento de 1 900. 

− Dívidas a pagar de empréstimos a dois anos de 10 000. 
Baseado apenas nas contas atrás listadas, a quantia de passivos correntes que deverá 
aparecer no balanço de fecho de 2009 da Probst será de: 
a. 24 900. 
b. 24 100. 
c. 23 700. 
d. 20 500. 

 
14. Qual das seguintes afirmações é uma vantagem de emissão de um empréstimo por 

obrigações em vez de acções para financiar a expansão de uma empresa: 
a. Os investidores continuam a controlar a empresa visto os obrigacionistas não terem 

direito de voto nem direito de receber dividendos. 
b. Os gastos de juros são dedutíveis para efeitos fiscais enquanto os dividendos não o 

são. 
c. O dinheiro pode ser usualmente obtido a uma taxa baixa e depois investido em 

activos a uma taxa de retorno mais alta. 
d. Todas as acima. 

 

Nome:                                                                                                                   N.º 
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15. Qual das seguintes afirmações acerca de resultados por acção é verdadeira: 

a. Indica a porção de resultados distribuídos aos investidores como um retorno 
imediato do seu investimento. 

b. Muitos investidores gostam de ver os resultados por acção a aumentarem ao longo 
do tempo indicando uma melhoria da capacidade da empresa de gerar lucros. 

c. Quando se compara os resultados por acção de várias empresas permite ao 
investidor determinar o melhor investimento baseado no resultado por acção mais 
alto. 

d. Se os resultados por acção forem de 5,00, então o pagamento de dividendos será de 
5,00. 
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Grupo 2 – Demonstrações financeiras 
1. Da empresa The Little Sister sabe-se que à data de 31 de Dezembro de X0 o resultado 

antes de impostos (earnings before taxes) era de 30 000 a que após a auditoria às contas 
foram detectadas algumas incorrecções listadas nos pontos abaixo. 

2. Os diferimentos de gastos apresentados no balanço incluem gastos com material de 
conservação já usado na quantia de 1 200. 

3. As férias, subsídio de férias e os encargos do empregador de X0 a pagar em X1 são de 
12 400 e ainda não foram reconhecidos em X0. 

4. A empresa reconheceu como réditos de serviços a quantia de 5 000 relativo a um 
trabalho ajustado por 10 000 e executado em 60 por cento.  

 
Pretende-se: 
a. O registo em diário das transacções incorrectamente reconhecidas. 
b. A determinação do novo resultado antes de impostos incluindo as alterações dos 

assentos do ponto anterior. 
c. O cálculo do imposto sobre o rendimento sabendo que a taxa de imposto é de 25 por 

cento e o seu registo em diário. 
 

Resolução 
 
Alínea a. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea b. 

      

      

      

      

      

 
Alínea c. 

      

      

      

      

 
N.º Débito CréditoConta

 
Nome:                                                                                                                   N.º 
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Grupo 3 – Inventários 
1. Da empresa The Long Goodbye conhece-se a informação relativa a X0 e quanto a um 

dos itens de inventário apresentada nos pontos seguintes. 
2. O inventário de abertura era de 500 unidades (preço de 3). 
3. Comprou em 5 de Janeiro 600 unidades ao preço de 3,1. 
4. Comprou em 1 de Abril 700 unidade ao preço de 3,2. 
5. Vendeu em Maio 800 unidades ao preço de 6. 
 
Pretende-se: 
a. Que determine o custo de venda apresentando os cálculos para o custo médio 

ponderado (CMP), first-in, first-out (FIFO) e last-in, first-out (LIFO). 
b. Que elabore a demonstração dos resultados para cada um dos métodos de custeio.  
 

Resolução 
 
Alínea a. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Alínea b. 

CMP FIFO LIFO

Rédito de vendas

Gasto de vendas

Outros gastos 1 200.00 1 200.00 1 200.00

Resultado antes de impostos
 

      

      

      

      

      

      

      

 

Nome:                                                                                                                   N.º 
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Grupo 4 – Dívidas a receber e a pagar 
1. Da empresa The Lady in the Lake foram seleccionadas algumas informações 

apresentadas nos pontos seguintes. 
2. Comprou mercadorias por 3 200 a crédito ao fornecedor A. Os termos da factura são 

2/10, n/30. 
3. Comprou material de escritório a pronto pela quantia de 1 500 ao fornecedor B. 
4. A compra do ponto anterior (fornecedor B) tem um desconto de quantidade de 10 por 

cento e o fornecedor não enviou o documento (nota de crédito). 
5. A empresa devolveu ao fornecedor A 10 por cento das mercadorias compradas por não 

estarem em conformidade com as especificações pedidas. 
6. A empresa pagou dentro dos 10 dias a dívida ao fornecedor A e obteve o desconto de 

caixa. 
7. A empresa vendeu mercadorias por 5 000 a pronto por isso concedeu um desconto de 

caixa de 2 por cento. O custo da venda foi de 4 000. 
 
Pretende-se: 
O registo das transacções referidas no diário. 
 

Resolução 
 
N.º Débito CréditoConta

 
 
 

Nome:                                                                                                                   N.º 
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Grupo 5 – Capital próprio 
1. A empresa The High Window tem à data de abertura de X0 um capital próprio de 

120 000 e relativo a 50 000 acções com um valor nominal unitário de 1. 
2. Em 2 de Fevereiro de X0 a empresa comprou 2 000 acções próprias por 1,4 cada. 
3. Em Março de X0 foi deliberado pelos accionistas distribuir 20 por cento dos resultados 

do ano anterior (20 000) e transferir o resto para outras reservas. 
4. Em Junho de X0 as acções próprias foram vendidas pela empresa pela quantia de 1,5 

por acção e a taxa de imposto sobre o rendimento para X0 é de 25 por cento. 
 
Pretende-se: 
a. O registo em diário da compra das acções próprias. 
b. O registo em diário da aplicação dos lucros. 
c. O registo em diário da venda das acções próprias. 
d. A determinação do valor do capital próprio após cada uma das transacções anteriores. 
 

Resolução 
 
Alínea a. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea b. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea c. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea d. 

      

      

      

 

Nome:                                                                                                                   N.º 
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Resolução do grupo 1 – Questões de verdadeiro e falso e de resposta múltipla 
 
1. F 
2. F 
3. V 
4. F 
5. F 
6. V 
7. V 
8. V 
9. d 
10. b 
11. d 
12. c  
13. a 
14. d 
15. b  

 
Resolução do grupo 2 – Demonstrações financeiras 

 
Alínea a. 
N.º Débito Crédito

2 Gastos com fornecimentos e serviços (conservação) 6238 1 200

Diferimentos de gastos 281 1 200

Reconhecimento de gastos

3 Gastos com o pessoal 63 12 400

Dívidas a pagar por acréscimos de gastos 2722 12 400

Dívidas a pagar por férias

4 Dívidas a receber por acréscimos 2721 1 000

Prestação de serviços 72 1 000

Reconhecimento de serviços

Conta

 
 
Alínea b. e c. 
Resultado antes de imposto 17 400
Impostos sobre o rendimento 4 350
Resultado líquido do período 13 050

 
 
N.º Débito Crédito

2 Gastos de imposto sobre o rendimento 812 4 350

Dívida a pagar ao estado de ISR 241 4 350

Gasto de ISR

Conta

 
 

Resolução do grupo 3 – Inventários 
 
Alínea a e b. 

CMP FIFO LIFO

Rédito de vendas 4 800.00 4 800.00 4 800.00

Gasto de vendas 2 488.89 2 430.00 2 550.00

Outros gastos 1 200.00 1 200.00 1 200.00

Resultado antes de impostos 1 111.11 1 170.00 1 050.00
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Resolução do grupo 4 – Dívidas a receber e a pagar 
 

N.º Débito Crédito

2 Mercadorias 32 3 200

Dívidas a fornecedores 221 3 200

Compra de mercadorias

3 Gastos com fornecimentos e serviços (material escritório) 6263 1 500

Depósitos à ordem 12 1 500

Compra de materail escritório

4 Dívida a receber por acréscimos 2721 150

Gastos com fornecimentos e serviços (material escritório) 6263 150

Devolução de mercadorias

5 Dívidas a fornecedores 221 320

Mercadorias 32 320

Devolução de mercadorias

6 Dívidas a fornecedores 221 2 880

Depósitos à ordem 12 2 822

Rédito de desconto de pronto pagamento 782 58

Pagamento de dívida

7 Depósitos à ordem 12 4 900

Gasto de desconto de pronto pagamento 682 100

Rédito de vendas 71 5 000

Pela venda

Gasto de vendas 612 4 000

Mercadorias 32 4 000

Pela entrega do activo

Conta

 
 

Resolução do grupo 5 – Capital próprio 
 
Alínea a. 
N.º Débito Crédito

2 Acções próprias 52 2 800

Depósitos à ordem 12 2 800

Pela compra de acções próprias

2 Outras reservas 582 2 800

Reservas legais 581 2 800

Reserva indisponivel

Conta

 
 
Alínea b. 
N.º Débito Crédito

3 Resultados transitados/resultados líquidos 59/81 20 000

Resultados atribuídos 264 4 000

Outras reservas 582 16 000

Pela aplicação dos resultados

Conta

 
 
Alínea c. 
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N.º Débito Crédito

4 Depósitos à ordem 12 3.000

Custo de acções próprias 52 2.800

Ganhos na venda (outras varriações capital próprio) 579 200

Pela venda de acções próprias

4 Ganhos na venda (outras varriações capital próprio) 579 50

Dívida a pagar de impostos correntes 2411 50

Pelo gasto de imposto

4 Reservas legais 581 2.800

Outras reservas 582 2.800

Anulação da reserva indisponivel

Conta

 
 
Alínea d. 
Após ponto 2: 120 000 – 2 800 = 117 200. 
Após ponto 3: 117 200 – 4 000 = 113 200. 
Após ponto 4: 113 200 + 3 000 – 50 = 116 150 
 
 

 


