
FACULDADE DE ECONOMIA – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
 

Exame 2.ª época de Contabilidade Financeira – 1.º semestre 2008/09  
Data: 24 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        3 valores 18m 
Grupo 4 – Dívidas a receber e a pagar      5 valores 30m 
Grupo 5 – Investimentos financeiros      3 valores 18m 

 
 
 
 
 

As dúvidas são resolvidas pelo discente apresentando os pressupostos usados. 
 

Os grupos deverão ser elaborados nos locais indicados. 
 

Esta folha deverá conter o nome e o número. 
 

Este exame de 2.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 2 – Questões de verdadeiro ou 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. A conta de devoluções de vendas deverá ser apresentada como uma redução de vendas 

porque é uma conta de contra rédito.  
 

Verdadeiro                            Falso 
 

2. Uma empresa está a pensar em pedir dinheiro emprestado a uma taxa de juro anual de 
18 por cento para pagar uma factura de 30 000 com um desconto de caixa. Os termos 
da factura são 2/10, n/30. A empresa deverá financiar-se junto ao banco, porque 
poupa em termos líquidos 19,2%.  

 
Verdadeiro                            Falso 

 
3. Um registo nas contas de perdas por imparidade e de correcções de dívidas a receber é 

feito para eliminar o valor da conta de clientes durante o período quando ele é de 
cobrança duvidosa.  

 
Verdadeiro                            Falso 

 
4. Se os custos de transporte são da responsabilidade do comprador, eles deverão ser 

adicionados ao custo do inventário comprado do período. 2.  
 

Verdadeiro                            Falso 
 
5. O pagamento de dividendos aos accionistas aumenta o capital próprio.  
 

Verdadeiro                            Falso 
 
6. Desde 2002, tem havido um substancial movimento em devolver normas internacionais 

de contabilidade (pelo IASB). 
 

Verdadeiro                            Falso 
 
7. Um passivo para ser apresentado no balanço, deverá ter um valor fixo e conhecido a 

ser pago no futuro. 
 

Verdadeiro                            Falso 
 
8. Em 1 de Novembro de 2009, Davis Company emitiu um empréstimo por obrigações 

pela quantia de 30 000, a 10 anos, com juros a 7%, recebendo apenas 97% do valor 
nominal a 7 por cento ao ano. As obrigações são datadas de 1 de Novembro de 2009 e 
os juros são pagáveis a cada 1 de Novembro e 1 de Maio. A quantia da amortização do 
desconto a cada semestre e data dos juros será de (assume o método linear na 
amortização): 
a. 50. 
b. 100. 
c. 600. 
d. 45. 
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9. Qual das seguintes expressões representa as acções que estão correntemente nas mãos 
dos investidores: Which of the following represents the shares currently in the hands of 
investors? 
a. Acções autorizadas. 
b. Acções emitidas. 
c. Acções em circulação. 
d. Acções não emitidas. 

 
10. Se a Hayes Corporation vende 100 acções emitidas, com valor nominal de 1, por 15 por 

acção, o registo da emissão não incluirá a: 
a.  Débito de caixa de 1 500 
b. Crédito a prémios de emissão de 1 400. 
c. Crédito a capital por 100. 
d. Crédito a resultados retidos de 1 500. 

 
11. A Rockwell Company apresentou as seguintes quantias em 2009 na sua demonstração 

dos resultados: compras de 100 000; invcentário de início de 20 000; gasto das vendas 
de 110 000. Assim, o inventário final era de: 
a. 10 000. 
b. 25 000. 
c. 15 000. 
d. 27 000. 

 
12. A diferença primária entre réditos e ganhos é: 

a. Ganhos são aumentos em activos líquidos de actividades acessórias enquanto 
réditos são aumentos de actividades continuadas. 

b. Os princípios contabilísticos geralmente aceites não fazem nenhuma distinção entre 
eles pois ambos aumentam os rendimentos. 

c. Réditos são aumentos em activos líquidos de actividades acessórias enquanto 
ganhos são aumentos de actividades continuadas. 

d. Ambos causam uma diminuição nos activos líquidos das actividades continuadas e 
acessórias. 

 
13. Quando os resultados actuais excedem os resultados esperados para uma empresa, o 

que é que ocorre tipicamente: 
a.  Não existe qualquer reacção do preço da acção porque previsões de resultados 

quase nunca reflectem os resultados actuais.  
b. Existe uma reação favorável do mercado.  
c. Existe uma reação desfavorável do mercado.  
d. A diferença será paga ao investidor sob a forma de dividendos.  

 
14. Em 1 de Outubro de 2009 a empresa Adams pagou 4 000 por uma apólice de seguro 

de 2 anos para um edifício com começo na data referida. O período contabilístico 
acaba em 31 de Dezembro. À data de 31 de Dezembro de 2009 as demonstrações 
financeiras deverão apresentar: 
a. Custos de seguros pré-pagos (diferimento) de 4 000 e gastos de seguros de 0.  
b. Custos de seguros pré-pagos (diferimento) de 0 e gastos de seguros de 4 000.  
c. Custos de seguros pré-pagos (diferimento) de 2 000 e gastos de seguros de 2 000.  
d. Custos de seguros pré-pagos (diferimento) de 3 500 e gastos de seguros de 500.  
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15. Quais das seguintes afirmações ia diminuir o ciclo operacional e aumentar os fluxos de 
caixa: 
a. Receber mais rápido dos clientes. 
b. Vender inventários num período mais curto. 
c. Aumentar o número de clientes que pagam em dinheiro na compra dos produtos 

da empresa. 
d. Todos os acima diminuem o ciclo operacional.  
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Grupo 2 – Demonstrações financeiras 
1. A empresa Things Change completou as suas demonstrações financeiras do período X0 

e providenciou a informação dos pontos seguintes. 
2. A demonstração dos resultados de X0 é a indicada abaixo: 
 
Serviços prestados 320 000
Fornecimentos e serviços externos 96 000
Gastos com o pessoal 128 000
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) 96 000
Gastos/reversões de depreciação e de amortização 14 000
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT) 82 000
Juros e gastos similares suportados 6 000
Resultado líquido do período 76 000

 
 
3. Os Balanços parciais à data de 31 de Dezembro são os abaixo: 
 

Activos
Activos fixos tangíveis líquidos 71.000 80.000
Diferimentos de gastos (fornecimentos e serviços externos) 3.000 2.500
Clientes 32.000 25.000
Passivos
Fornecedores 20.000 15.000
Fornecedores de investimento 2.500 1.000

X0 X-1

 
 
 
Pretende-se: 
a. A apresentação dos fluxos de caixa da actividade operacional pelo método indirecto. 
b. A determinação dos pagamentos da actividade de investimento indicando todos os 

cálculos. 
 

Resolução 
 

Fluxos das actividades operacionais
Resultado líquido do período

Ajustamentos
Depreciações
Juros e gastos similares suportados
Contas a receber
Diferimentos de gastos
Contas a pagar
Fluxos de caixa das actividades operacionais

 
 
Alínea b. 
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Grupo 3 – Inventários 
1. Da empresa The Last Tycoon conhece-se a seguinte informação parcial relativa a X0: 
 

CMP FIFO LIFO
Inventário de abertura (300) 9 000.00 9 000.00 9 000.00
Compras (350) 12 250.00 12 250.00 12 250.00  
 
2. Depois das compras a empresa vendeu 250 unidades ao preço de 45 por unidade. 
 
Pretende-se: 
a. Que determine o valor de fecho dos inventários 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

Resultado antes de impostos
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Grupo 4 – Dívidas a receber e a pagar 
1. Da empresa The Texasville foram seleccionadas algumas informações apresentadas nos 

pontos seguintes. 
2. Pagou uma renda de um contrato de locação financeira na quantia de 130 (o qual inclui 

juros de 30). 
3. Pagou o aluguer de uma viatura de dois dias de 50. 
4. Pagou os primeiros juros nominais semestrais à taxa de juro anual de 7 por cento, de 

um empréstimo por obrigações. O valor nominal do empréstimo é de 10 000, a taxa de 
juro anual efectiva de 9,2361 por cento e o valor recebido na data de emissão foi de 9 
600. O empréstimo é mensurado pelo custo amortizado. 

5. A empresa comprou 9 computadores pela quantia de 1 000 cada a crédito. 
6. Por ter comprado 9 computadores a empresa tem direito a um desconto de quantidade 

de 10 por cento e o fornecedor não enviou o documento (nota de crédito). 
7. A empresa emitiu uma factura relativa a um serviço ainda não prestado na quantia de 

10 000. 
 
Pretende-se: 
O registo das transacções referidas no diário. 
 

Resolução 
 
N.º Débito CréditoConta
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Grupo 5 – Investimentos financeiros 
1. A empresa Escape from New York comprou em Outubro de X0 5 000 acções da Tales 

of Terror por 15 tendo pago custos de transacção de 100. 
2. O preço das acções na bolsa à data de 31 de Dezembro de X0 e X1 foi de 17 e 14, 

respectivamente. 
3. O activo foi classificado como justo valor através de resultados (detido para 

negociação). 
 
Pretende-se: 
a. O registo dos factos referidos para os períodos X0 e X1. 
b. Qual a diferença em termos de resultados para o período X0 se o activo tivesse sido 

classificado como disponível para venda. 
 

Resolução 
 
Alínea a. 
N.º Débito CréditoConta

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

Resolução do grupo 2 – Demonstrações financeiras 
Alínea a. 

Fluxos das actividades operacionais
Resultado líquido do período + 76 000

Ajustamentos
Depreciações + 14 000
Juros e gastos similares suportados + 6 000
Contas a receber -7 000
Diferimentos de gastos -500
Contas a pagar 5 000
Fluxos de caixa das actividades operacionais 93 500

 
 
Alínea b. 
Pagamentos de AFT de 3 500. 
 

Resolução do grupo 3 – Inventários 
 
Alínea a e b. 

CMP FIFO LIFO
Rédito de vendas 11 250.00 11 250.00 11 250.00
Gasto de vendas 8 173.08 7 500.00 8 750.00
Resultado antes de impostos 3 076.92 3 750.00 2 500.00
Inventário de fecho 13 076.92 13 750.00 12 500.00

 
 

Resolução do grupo 4 – Dívidas a receber e a pagar 
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N.º Débito Crédito
2 Financiamentos obtidos 2513 100

Gastos de juros 6911 30
Depósitos à ordem 12 130
Pagamento renda

3 Gastos com fornecimentos e serviços (alugueres) 6261 50
Depósitos à ordem 12 50

Pagamento de aluguer
4 Gastos de juros 6911 443.33

Empréstimos por obrigações 2521 93.33
Depósitos à ordem 12 350
Pagamento juros nominais

5 Activos fixos tangíveis 435 9 000
Fornecedores de investimento 2711 9 000

Compra de computadores
6 Dívidas a receber por acréscimos 2721 900

Activos fixos tangíveis 435 900
Deasconto comercial

7 Clientes 211 10 000
Diferimentos de réditos 282 10 000
Serviços ainda não prestados

Conta

 
 

Resolução do grupo 5 – Investimentos financeiros 
 
Alínea a. 
N.º Débito Crédito
1 Instrumentos financeiros 1421 75 000

Gastos com fornecimentos e serviços externos 6228 100
Depósitos à ordem 12 75 100
Pela compra de acções 

2 Instrumentos financeiros 1421 10 000
Ganhos de justo valor 771 10 000

Justo valor
1 Perdas de justo valor 661 15 000

Instrumentos financeiros 1421 15 000
Justo valor

Conta

 
 
Alínea b. 
Sendo classificados como justo valor através de resultados (detidos para negociação) os 
resultados aumentaram em 9 900. Se classificados como disponíveis para venda os custos 
de transacção fazem parte do custo do activo e não da demonstração dos resultados e os 
ganhos e perdas do justo valor ficam pendurados no capital próprio. Por isso os resultados 
não seriam afectados. 
 


