
NOVA School of Business and Economics 

Exame de 1ª fase de Contabilidade Financeira – 2º semestre - 2010/11 

Data: 17 de Junho de 2011 Início: 8h30m  Duração: 2h00m 

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

Grupo 2 – Demonstrações financeiras                 5 valores  

Grupo 3 – Activos fixos tangíveis e activos intangíveis   5 valores  

Grupo 4 – Capital                                  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 50% 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. Se o saldo final de fornecedores, c/c diminui de um período para o seguinte, então 

qual das seguintes afirmações é verdadeira? 
a) Os pagamentos a fornecedores excederam as compras do período 
b) Os pagamentos aos fornecedores foram menores do que as compras do 

período 
c) Os recebimentos de clientes foram superiores aos pagamentos feitos aos 

fornecedores 
d) Os recebimentos de clientes foram superiores às compras do período 

 
2. No final do ano, uma empresa determinou que o valor de dívidas de cobrança 

duvidosa é 250.000. O saldo inicial de perdas por imparidade acumuladas era 
220.000 e durante o período desreconheceram-se (fez-se o write-off de) 180.000 
dessas dívidas, que foram consideradas incobráveis. Qual é o valor de gastos do 
período com perdas por imparidade? 
a) 250.000 
b) 220.000 
c) 180.000 
d) 210.000 

 
Nome:_________________________________________________________________                                                                                                                   

N.º________________________________________ 
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3. O resultado do período X0 de uma entidade pode determinar-se: 

a) Sempre pela diferença entre o capital próprio de X0 e X-1. 
b) Estatisticamente, pela diferença entre rendimentos e gastos de X0 
c) Pela diferença entre rendimentos e gastos de X0 
d) Todas as anteriores 

 
 
4. Com base apenas na seguinte lista de pagamentos e recebimentos relativos ao mês 

de Abril/X0, calcule o fluxo das actividades operacionais desse período: 
• Pagamento de seguros obrigatórios ao funcionamento: 5.000 
• Reembolso de empréstimo bancário: 20.000 
• Entrega de Segurança Social ao estado: 4.500 
• Pagamento a fornecedores de inventário: 6.000 
•  Cobrança de dívidas de clientes: 50.000 
• Pagamento de juros de empréstimo contraído: 7.000 
• Pagamento de salários: 20.000 
• Venda de um equipamento fabril: 100.000 

a) 24.000 
b) 14.500 
c) 19.000 
d) Nenhuma das anteriores 

 
 
5. No âmbito do reconhecimento dos investimentos financeiros utilizando o método da 

equivalência patrimonial, qual das seguintes afirmações é verdadeira? 
a) Distribuições de dividendos recebidos da entidade participada não alteram o 

montante do investimento nas contas da investidora. 
b) A parte proporcional do investidor nas alterações do montante do capital 

próprio da participada (que não resultados) é reconhecida directamente nas 
contas do investidor, no investimento financeiro por contrapartida do capital 
próprio 

c) Um investimento numa associada é inicialmente reconhecido ao custo sendo 
aumentado ou diminuído para reconhecer a percentagem da participação nos 
resultados após a data de aquisição. Estes aumentos ou diminuições não são 
reconhecidos na conta de resultados da investidora 

d) Nenhuma das anteriores 
 
 
6. Ocorreu na BP um forte derrame nos seus tanques de petróleo, com fortes danos 

ambientais. Em resultado desse acontecimento estimam-se dispêndios de mais de 
1 milhão de euros no próximo período. A empresa deve: 
a) Reconhecer uma provisão. 
b) Reconhecer um passivo contingente, divulgando a informação no Anexo 
c) Não reconhecer nenhum passivo contingente, limitando-se a divulgar a 

informação no relatório de gestão 
d) Nenhuma das anteriores 
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7. A classificação de uma locação como financeira ou operacional depende: 
a) Da substância da transacção e não da forma do contracto. É normalmente feita 

no início da transacção. 
b) Da substância da transacção e da forma do contracto. É normalmente feita 

durante o período da locação 
c) 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. A conta de perdas por imparidade é uma conta de contra-activo.  Falso 
 
2. Quando uma empresa presta serviços ao longo de mais do que um período então o 

respectivo rédito deve ser reconhecido usando o método da fase de acabamento. 
 Verd  

 
3. As remunerações a liquidar aos trabalhadores em Janeiro de N+1, e referentes a 

este período, devem ser consideradas gastos em Dezembro/N, na conta de gastos 
com o pessoal, tendo por contrapartida a conta de credores por acréscimos de 
gastos.  Falso 

 
4. A empresa X comercializa apenas uma mercadoria, utilizando o sistema de 

inventário permanente. Sabendo que a 1/Set existia em armazém um lote de 500 
unidades, com um custo de 900.000, que a 3/Set se deu uma compra de 420 
unidades com custo de 840.000 e que a 12/Set se deu uma venda de 650 unidades 
e CMVMC (custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas) de 1.254.000, 
então podemos concluir que o critério de valorimetria adoptado é o LIFO.  Verd 

 
5. As vendas realizadas por uma empresa a um seu empregado devem ser 

reconhecidas na conta de pessoal.  Falso 
 
6. Os descontos comerciais concedidos a clientes constituem uma componente 

negativa do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas.  Falso 
 
7. O valor do imposto sobre o rendimento apurado para o período é lançado a débito 

de Estado e Outros Entes Públicos e a crédito da conta de Resultado líquido.  
Falso 

 
8. No balancete, após o lançamento do encerramento das contas, apenas as contas 

de rendimentos e gastos estão saldadas, porque os seus saldos não transitam de 
um ano para o outro.  Verd 
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Grupo 2 – Demonstrações financeiras 
 
A empresa Kih-Oskh, S.A. tem como actividade principal a comercialização de charutos. 
São conhecidos a Demonstração dos Resultados e o Balanço seguintes: 
 

Demonstração dos Resultados Ano X0 
Vendas 2 500 000 
CMV (1 100 000) 
FSE (300 000) 
Gastos com o pessoal (400 000) 
Ganho com a venda de activos fixos tangíveis 30 000 
Gasto com depreciações e amortizações (140 000) 
Resultado antes de juros e impostos 
(EBIT) 

590 000 

Juros obtidos 10 000 
Juros suportados (25 000) 
Resultado antes de impostos (EBT) 575 000 
Imposto sobre o resultado (143 750) 
Resultado líquido do período 431 250 

 
 

Balanço 31.12.X0 31.12.X-1 
Activo   
Activo não corrente   
Activos Fixos Tangíveis 1 300 000 1 500 000 
Activo corrente   
Inventários 300 000 280 000 
Clientes 345 750 235 750 
Caixa e depósitos bancários 54 750 40 000 
Total Activo 2 000 500 2 055 750 

   
Capital Próprio   
Capital 1 000 000 1 000 000 
Reservas 140 000 70 500 
Resultado líquido do período 431 250 343 500 
   
Passivo   
Passivo não corrente   
Financiamentos obtidos 200 000 200 000 
Passivo corrente   
Financiamentos obtidos 0 90 000 
Fornecedores 177 250 308 750 
Estado e outros entes públicos 52 000 43 000 
Total Capital Próprio e Passivo 2 000 500 2 055 750 

 
 
 
Considere ainda que: 
• Foram vendidos em Janeiro de X0 activos fixos tangíveis que tinham um valor 

líquido contabilístico de 90 000 euros a 31.12.X-1 e esta foi a única venda de 
activos fixos. 

• A única transacção relacionada com o capital próprio registada em X0 foi a 
aplicação dos resultados de X-1. 

• Não foram contraídos novos financiamentos. 
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• O detalhe do passivo ao Estado e outros entes públicos é o seguinte: 
− A 31.12.X0 respeita a retenções na fonte efectuadas aos trabalhadores (14 500 

euros), segurança social (15 500 euros) e imposto sobre o rendimento (22 000 
euros). 

− A 31.12.X-1 respeita a retenções na fonte efectuadas aos trabalhadores (10 
000 euros), segurança social (13 000 euros) e imposto sobre o rendimento (20 
000 euros). 

 
1. Elabore a demonstração dos fluxos de caixa referente ao ano X0 utilizando o 

método indirecto para os fluxos de caixa das actividades operacionais. 

Demonstração dos Fluxos de Caixa  Ano X0 
Actividades operacionais (método indirecto)   
Resultado líquido  431 250 
Juros obtidos  -10 000 
Juros suportados  +25 000 
Ganhos na venda de activos fixos tangíveis  -30 000 
Gastos de depreciação e amortização  +140 000 
Variação de dívidas a receber  -110 000 
Variação de inventários  -20 000 
Variação de dívidas a pagar  -122 500 
Fluxos de caixa das actividades operacionais  303 750 
   
Actividades de investimento   
Recebimentos de vendas de activos fixos tangíveis  120 000 
Pagamentos de compras activos fixos tangíveis  -30 000 
Recebimentos de juros  10 000 
Fluxos de caixa das actividades de 
investimento 

 100 000 

   
Actividades de financiamento   
Reembolso de empréstimos  -90 000 
Pagamento de juros  -25 000 
Pagamento de dividendos  -274 000 
Fluxos de caixa das actividades de 
financiamento 

 -389 000 

   
Variação de caixa e equivalentes  14 750 
Caixa e equivalentes no início do período  40 000 
Caixa e equivalentes no final do período  54 750 

 
2. Considere agora que em 31.12.X0 a empresa identificou pela primeira vez na 

sua história que uma das dívidas a receber de clientes, no valor de 35 000 
euros, era de cobrança duvidosa. Proceda ao registo contabilístico que entender 
necessário. 

Conta  Débito  Crédito 
Perdas por imparidade em dívidas a receber  35 000   
Clientes – Perdas por imparidade acumuladas    35 000 
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3. Determine qual será o novo valor do resultado líquido do período após o registo 
do ponto 2 (assuma que a taxa de imposto sobre o resultado se mantém 
constante). 

Resultado líquido do período: 
Taxa de imposto sobre o resultado = 143 750 / 575 000 = 0,25 
EBT = 575 000 – 35 000 = 540 000 
Novo imposto sobre o resultado = 540 000 x 0,25 = 135 000 
 
Resultado líquido do período = 540 000 – 135 000 = 405 000 
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Grupo 3 – Activos fixos tangíveis e activos intangíveis 

 
Da empresa Henry Fool apresentam-se nos pontos seguintes um conjunto de 
informações/transacções/eventos relativos ao período X0. 
 
1. Em Janeiro, a empresa comprou uma patente pela quantia de 120 000 a crédito. A 

patente tem uma estimativa de vida útil igual à vida útil legal de 15 anos. A 
amortização é calculada em linha recta. 

2. Comprou um equipamento fabril (B). O preço de compra da factura foi de 125 000. 
Os custos de compra de óleo e materiais para as manutenções foram de 5 000. O 
activo ficou disponível para uso em Outubro de X0. Estimativa de vida útil de 5 
anos e de valor residual de 10 000. 

3. Um dos equipamentos fabris (A), em 31/Dez/X-1, tinha uma quantia escriturada de 
68 750 (custo de 110 000). As depreciações são calculadas em linha recta, o valor 
residual é nulo e a vida útil atribuída inicialmente foi de 10 anos. Em 1 de Janeiro 
de X0, foi decidido alterar a vida útil do activo e a vida útil restante é de 5 anos 
(mantendo-se o método de cálculo das depreciações).  

 
Pretende-se: 
a. Que faça o registo da compra da patente. 
b. Que faça o cálculo da depreciação anual da patente. 
c. Que identifique o custo do equipamento fabril (B) mostrando todos os valores. 
d. Calcule o gasto de depreciação do equipamento fabril (B) pelo método degressivo 

usando um múltiplo de 2, para o período X0. 
e. Determine o ano e o mês em que o equipamento fabril (A) ficou disponível para 

uso. 
f. Determine o gasto da depreciação de X0 do equipamento fabril (A) e faça o registo. 
 

Resolução 
Alínea a. 

N.º  Conta   Débito   Crédito 
        
        
        
        

 
Alínea b. 

      
      
      
      

Alínea c. 
      
      
      
      

 
Alínea d. 
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Alínea e. 

      
      
      
      
      

 
Alínea f. 

      
      
      
      
N.º  Conta   Débito   Crédito 
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Grupo 4 – Capital 

 
1. A empresa Surecut, Sa, têm um capital social ou legal constituído por 200 000 

acções. À data de 31.12.X-1 os elementos e a quantia do capital próprio são os que 
se apresentam: 

Capital 400 000 

Reserva legal 140 000 

Outras reservas  30 000 

Resultados transitados (10 000) 

Resultado líquido do período 40 000 

Total do capital próprio 600 000 

 
2. Em Março de X0, a assembleia geral deliberou que o resultado líquido do período 

fosse aplicado na cobertura dos resultados transitados, na atribuição de dividendos 
na quantia  de 10 000 e o restante para outras reservas. 

3. Em Julho de X0 foi efectuado um aumento de capital pela emissão de novas acções 
subscritas em partes iguais pelos actuais accionistas (por incorporação da 
totalidade das reservas livres, com um valor de emissão igual ao valor nominal) e 
as restantes pela incorporação da dívida ao fornecedor Surlemer na quantia de 75 
000. O novo accionista não têm intenção de negociar esta participação. 

4. Em setembro de X0 a empresa Surecut adquiru 5 000 acções próprias à Surlemer 
ao preço unitário de 2,1. 

Pretende-se 
a. A escrituração das transações de aplicação de resultados. 
b. O número de acções emitidas e o valor de emissão pago pelo novo accionista. 
c. A escrituração das transações de aumento do capital. 
d. A escrituração das transações no investidor. 
e. O registo da alienação das acções. 
 
 
Resolução 
 
a.  
N.º Débito CréditoConta
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b. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
c. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOVA School of Business and Economics 

Contabilidade Financeira 1.º semestre de 2010/11 11 

d. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
e. 
N.º Débito CréditoConta
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Grupo EXTRA -  Demonstrações financeiras 
 

1. A empresa Two Englih girls dedica-se à prestação de serviços, completou as suas 
demonstrações financeiras do período X0 e providenciou a informação dos pontos 
seguintes. 

2. Apresenta-se abaixo o extracto do balanço, da demonstração dos resultados e dos 
fluxos de caixa: 

   X0  X-1 
Activos         
Activos fixos tangíveis líquidos    82 000    89 000 
Clientes  ?  95 000    65 000 
Passivos         
Fornecedores    97 000    82 000 
Fornecedores de investimento    3 000    0 
Estado (impostos dos empregados)    6 000    5 000 
Réditos         
Rédito de prestação serviços    560 000    540 000 
Gastos         
Gastos de fornecimentos e serviços externos    400 000    420 000 
Gastos com o pessoal    45 000    40 000 
Gastos de depreciações de activos fixos tangíveis    10 000    7 000 
Gastos de juros    5 000    4 000 
Fluxos de caixa         
Recebimento de clientes    530 000    535 000 

 
3. A empresa comprou e vendeu activos fixos tangíveis em X0. A quantia escriturada 

dos activos fixos tangíveis vendidos foi de 2 000. 
4. A taxa de imposto sobre o rendimento foi de 25 por cento. 
 
Pretende-se: 
a. A determinação do saldo de fecho de X0 de clientes.  
b. A determinação dos pagamentos a fornecedores de investimento em X0.  
c. A determinação dos fluxos de caixa da actividade operacional de X0.  
d. O resultado líquido do período X0.  
 

Resolução  
Alínea a. 

      
      
      
      
      
      
      

Alínea b. 
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Alínea c. 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Alínea c. 
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SOLUÇÔES 
 

Resolução do grupo 3 Activos fixos tangíveis e activos intangíveis 
Alínea a. (0,5) 

N.º  Conta   Débito   Crédito 

1  Activos intangíveis (propriedade industrial)  444    120 000     

  Fornecedores de investimento  271        120 000 

  Pela compra           

Alínea b. 15 anos. Gasto de 8 000 (0,5+0,5) 
Alínea c. Custo: 125 000 (1) 
Alínea d. 12 500/13 000 (50 000/52 000 ÷ 12 × 3) (0,5) 
Alínea e. Abril de X-4 (1) 
Alínea f. 13 750 (1) 

N.º  Conta   Débito   Crédito 

1  Gasto de depreciação  642    13 750     

  Depreciações acumuladas  438        13 750 

  Depreciações            

 
 
 

Resolução do grupo 4 
a.  
N.º Débito Crédito

Resultado líquido 81 40.000

Resultados transitados 56 40.000

Resultados transitados 56 30.000

Resultados atribuídos 26 10.000

Outras reservas 55 20.000

Conta

 
 
b. 
Pela incorporação de outras reservas na quantia de 50 000 u.m. ao valor nominal unitário 
de 2 u.m. o que equivale à emissão de 25 000 acções para os actuais accionistas. 
Como a emissão é efectuada em partes iguais, logo ao novo accionista são destinadas 
igualmente 25 000 acções pagando estes pelas novas acções a quantia de 3 u.m o que 
equivale à quantia de 75 000 u.m. correspondente à dívida que a empresa têm para com 
este accionista 
Assim foram emitidas 50 000 acções e o prémio de emissão pago pelo novo accionista é de 
3. 
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c. 
N.º Débito Crédito

Capital 51 50.000

Accionistas com subscrição 261 50.000

Accionistas com subscrição 261 50.000

Outras reservas 55 50.000

Pela subscrição e realização dos actuais accionistas

Capital 51 50.000

Prémio de emissão 54 25.000

Accionistas com subscrição 261 75.000

Accionistas com subscrição 261 75.000

Fornecedores 22 75.000

Pela subscrição e realização dos novos accionistas

Conta

 
d. 
N.º Débito Crédito

Investimento financeiro 41 75.000

Clientes c/c 21 75.000

Conta

 
e. 
N.º Débito Crédito

Investimento financeiro 41 15.000

Depósitos à ordem 12 10.500

Outros gastos e perdas - Gastos e perdas em inv.fin 68 4.500

Conta

 
 
 
 
 

Resolução do grupo EXTRA -  Demonstrações financeiras 

Alínea a. (1) 95 000 (530 000 (0,2) = 65 000 (0,2) + 560 000 (0,2) – 95 000 (0,4)) 
 

Alínea b. (1,8) 2 000 (0,4) PFI = 0 (0,2) + 5 000 (0,2) – 3 000 (0,2) cada item do PFI CAFT 

82 000 (0,1) = 89 000 (0,1) – 10 000 (0,1) – 2 000 (0,1) + 5 000 (0,4) 
 

Alínea c. (3) 101 000 (0,4) RC 530 000 (0,2) – PF 385 000 (0,6) (82 000 (0,2) + 400 000 (0,2) 
– 97 000 (0,2)) – PP 44 000 (0,6) (5 000 (0,2) + 45 000 (0,2) – 6 000 (0,2)) 
 
Alínea d. (2,2) 75 000 (0,8) (560 000 (0,2) – 400 000 (0,2) – 45 000 (0,2) – 10 000 (0,2) – 
5 000 (0,2) – 25 000 (0,4) (100 000 × 0,25)) 
 


