
FACULDADE DE ECONOMIA – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
 

Exame 2.ª época de Contabilidade Financeira – 2.º semestre 2007/08  
 

Data: 28 de Junho de 2008  Início: 11h30m  Duração: 2h15m 

 
Cotação e tempo esperado de resolução: 

 
Grupo 1 – Questões de verdadeiro e falso e de resposta múltipla  4 valores 20m 
Grupo 2 – Demonstrações financeiras      4 valores 35m 
Grupo 3 – Inventários        4 valores 25m 
Grupo 4 – Activos fixos tangíveis      4 valores 30m 
Grupo 5 – Passivos não correntes      4 valores 25m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

As dúvidas são resolvidas 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 55 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 seus lugares a calculadora e a caneta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:                                                                                                                   N.º 
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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. Se no fim do período contabilístico X0 o total do activo for de 450 000 e o total do 

capital próprio for de 300 000, então o total do passivo tem de ser de 750 000.  
 

Verdadeiro                            Falso 
 

2. Um activo comprado por 30 0000 em 1 de Abril do corrente período contabilístico que 
termina em 31 de Dezembro, que tem uma depreciação por hora de 6,00 na base do  
método das unidades de produção e que foi usado em 2 000 horas, será depreciado em 
9 000, ou seja 9/12 de 12 000 (2 000 × 6,00).  

 
Verdadeiro                            Falso 

 
3. Opções de acções para empregados poderão contrabalançar a tendência de alguns 

gestores para não agir a favor do interesse dos accionistas.  
 

Verdadeiro                            Falso 
 

4. A divisão de uma acção em três que resulte em 300 000 acções com um valor nominal 
de 5 significa que antes da divisão havia 100 000 acções com um valor nominal de 15.  

 
Verdadeiro                            Falso 

 
5. O acréscimo de juros a 31 de Dezembro relativo a um empréstimo de curto prazo no 

valor de 12 000, que tem uma taxa de juro de 6 por cento e que começou a 10 de 
Dezembro é 42. 

 

Verdadeiro                            Falso 
 
6. Quais os elementos do balanço são considerados como sendo as fontes de 

financiamento dos recursos (activos)? 
a) o passivo e o capital contribuído  
b) o passivo  
c) o capital contribuído e os resultados retidos  
d) o passivo e o capital próprio  

  
7. A quantia final apresentada na demonstração dos fluxos de caixa é também apresentada 

em que outra demonstração financeira?  
a) balanço  
b) demonstração dos resultados  
c) demonstração de alterações do capital próprio  
d) balanço e demonstração de alterações do capital próprio  

 
8. Qual é o ultimo gasto apresentado na demonstração dos resultados? 

a) gasto com o pessoal 
b) gastos com os fornecimentos e serviços  
c) gastos de juros  
d) gastos com imposto sobre o rendimento 

 

Nome:                                                                                                                   N.º 
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9. Um cliente paga-lhe 3 500 para você prestar um serviço com um tractor quando o 

tempo o permitir. Qual a parte dos 3 500 deverão ser reconhecidos como rédito se 
você não conseguir prestar o serviço durante o corrente período contabilístico?  
a) 0 
b) 3 500  
c) 1 750 
d) 3 000 

 
10. Que termo é utilizado para descrever a característica de uma obrigação que dá ao seu 

dono a opção de trocar a obrigação por acções da empresa? 
a) cupão  
b) convertível  
c) chamável  
d) em série  

 
11. Uma empresa emitiu 10 000 acções ordinárias com um valor nominal e 5 por 14 cada. 

O registo em diário desta transacção inclui:  
a) débito de caixa por 50 000  
b) crédito a capital por 140 000  
c) crédito a prémios de emissão por 140 000  
d) crédito a prémios de emissão por 90 000 

 
12. A conta de correcção de dívidas a receber (perdas por imparidade acumuladas) tem um 

saldo credor ainda não ajustado de 650. As quantias que a empresa espera não receber 
do período estimam-se que sejam 3,5 por cento das vendas de 600 000. Depois de 
registar o ajustamento da correcção das dívidas a receber qual será o saldo credor da 
conta de correcção de dívidas a receber (perdas por imparidade acumuladas)? 
a) 21 650  
b) 21 000 
c) 20 350 
d) 650 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:                                                                                                                   N.º 
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Grupo 2 – Demonstrações financeiras 
1. Da empresa The Apartment, S. A. cuja actividade central é a prestação de serviços na 

área da qualidade, apresenta-se o balanço provisório à data de fecho de 31 de 
Dezembro de X0 o qual não inclui algumas transacções/informações a partir do ponto 
2. 

 
Activos

Activos não correntes

Activos fixos tangíveis 230.000

Total de activos não correntes 230.000

Activos correntes

Clientes 125.000

Depósitos bancários 12.450

Caixa 1.000

Total de activos correntes 138.450
Total dos activos 368.450

Capital próprio e passivos

Capital próprio

Capital realizado 150.000

Outras reservas 25.000

Resultados líquidos 20.000
195.000

Passivos

Passivos não corrente

Financiamentos obtidos 10.000

Total dos passivos não correntes 10.000

Passivos correntes

Fornecedores 114.150

Estado e outros entes públicos 15.400

Financiamentos obtidos 25.400

Outras contas a pagar 8.000

Diferimentos 500

Total dos passivos correntes 163.450

Total dos passivos 173.450

Total do capital próprio e passivos 368.450

 
 
2. O rédito de prestação de serviços inclui um serviço ainda não iniciado na quantia de 

3 000. 
3. As dívidas a receber de clientes estão corrigidas (perdas por imparidade acumuladas) em 

5 000 e a quantia que a empresa espera não receber é de 4 000. 
4. O auditor ainda não tinha facturado os serviços relativos ao período X0 na quantia de 

500. 
5. Os financiamentos obtidos são relativos apenas a contratos classificados como locação 

financeira. A parte da dívida a mais de 12 meses é de 25 400. 
6. Os resultados líquidos apresentados no balanço do ponto 1 não incluem os gastos de 

imposto sobre o rendimento. A taxa de imposto sobre o rendimento é de 25 por cento. 
 
Pretende-se: 
a. O registo das transacções referidas nos livros da empresa. 
b. A reelaboração do balanço do período findo em 31 de Dezembro de X0. 
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Resolução 

 
Alínea a. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea b. 
Activos

Activos não correntes

Activos fixos tangíveis

Total de activos não correntes

Activos correntes

Mercadorias

Clientes

Depósitos bancários

Caixa

Total de activos correntes
Total dos activos

Capital próprio e passivos

Capital próprio

Capital realizado

Outras reservas

Resultados líquidos

Passivos

Passivos não corrente

Financiamentos obtidos

Total dos passivos não correntes

Passivos correntes

Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar

Diferimentos

Total dos passivos correntes

Total dos passivos 

Total do capital próprio e passivos

 
 
 

Nome:                                                                                                                   N.º 
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Grupo 3 – Inventários 
A empresa Alfa, dedica-se em exclusivo à comercialização da mercadoria Zeta. 
Relativamente ao mês de Janeiro de X0, ocorreram, por ordem cronológica, as seguintes 
transacções: 
1. Compra a crédito de 100 unidades de mercadorias, ao preço unitário de 10. 
2. Venda a pronto de 140 unidades ao preço unitário de 20. Foi concedido um desconto 

de pronto pagamento de 2 por cento. A empresa pagou 50 de custos de transporte. 
Este gasto foi imputado ao cliente, através de uma nota de débito. A empresa liquidou 
de imediato o seguro, referente ao transporte das mercadorias, no valor de 50. O 
seguro encontra-se isento de IVA, e não foi cobrado ao cliente. 

3. Sabe-se que: 
a) A empresa utiliza o Sistema de Inventário Permanente (SIP). 
b) Existiam no início do período, 50 unidades em armazém.  
c) Aos valores atrás referidos acresce IVA à taxa de 21 por cento. 
d) Pela utilização do FIFO (First In First Out), o valor do inventário final é superior 

em 20 face ao valor do inventário, pela utilização do LIFO (Last In First Out). 
 
Pretende-se: 
a. O cálculo do valor do inventário inicial de mercadorias. 
b. O registo no diário da venda do ponto 2, usando o custo médio ponderado (CMP) 

(caso necessite, considere o valor de 6 por unidade para o inventário inicial). 
Resolução 

Alínea a. 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

Alínea b. 
N.º Débito CréditoConta

 
 

Nome:                                                                                                                   N.º 
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Grupo 4 – Activos fixos tangíveis 
1. Os itens abaixo apresentados foram seleccionados dos balanços da empresa Aromas 

Selvagens a 31 de Dezembro de X-1 e de X0: 
  

Activo fixo tangível líquido X-1 X0 
Equipamento informático  10 000 
Viatura XX-OO-11 17 500 11 500 

 
2. Sabe-se ainda que: 

a) O valor de aquisição da viatura foi 24 000 e que a sua vida útil é de 4 anos. A 
viatura foi vendida a pronto em Junho de X1 pela quantia de 12 000 (isento de 
IVA). A viatura foi depreciada em linha recta. 

b) O equipamento informático foi comprado em Janeiro de X0 por 30 000, tem uma 
vida útil de 3 anos e foi depreciado pelo método degressivo (coeficiente de 2). 

c) Em Janeiro de X1 foi adquirida a pronto pagamento uma máquina por 19 000 com 
um desconto comercial de 1 000 e despesas de instalação da máquina de 2 000 
(também pagas a pronto). Sobre estes valores acresce IVA à taxa de 21 por cento. A 
máquina tem uma vida útil de 4 anos e é depreciada pelo método da soma dos 
dígitos. 

 
Pretende-se: 
a. O registo das depreciações do período X0 da viatura. 
b. A determinação da data de aquisição da viatura (mês e ano). 
c. O registo da venda da viatura. 
d. Determine o gasto anual de depreciação do período X1 do equipamento informático. 
e. Determine o gasto anual de depreciação do período X2 do equipamento informático. 
f. O registo da compra da máquina. 
g. Determine o gasto anual de depreciação do período X1 da máquina. 

 
Resolução 

 
Alínea a. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea b. 

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 

Nome:                                                                                                                   N.º 
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Alínea c. 

N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea d. 

      

      

      

      

      

 
Alínea e. 

      

      

      

      

      

 
Alínea f. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea g. 

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:                                                                                                                   N.º 
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Grupo 5 – Passivos não correntes 
1. A empresa Sunset Boulevard, S. A. emitiu em 1 de Janeiro de X0 um empréstimo por 

obrigações de 500 000. 
2. O valor de emissão é de 490 000. 
3. O empréstimo é reembolsado no final de 2 anos pelo valor nominal. 
4. Os juros são pagos anual e postecipados a uma taxa de juro nominal de 7 por cento. 
5. A taxa de juro efectiva é de 8,123437. 
 
Pretende-se: 
a. O registo nos livros da emissão do empréstimo a custo amortizado pelo método da taxa 

de juro efectiva. 
b. A determinação do gasto de juro efectivo a reconhecer em X0. 
c. O registo do pagamento dos juros em 31 de Dezembro de X0. 
d. A indicação da dívida a pagar de capital no fim do período X0. 
 

 
Resolução 

 
Alínea a. 

N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea b. 

      

      

      

      

      

 
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. V 
5. V 
6. d. 
7. a. 
8. d. 
9. a. 
10. b. 
11. d.  
12. a.  
 

Resolução do grupo 2 – Demonstrações financeiras 
 
Alínea a. 

N.º Débito Crédito

1 Rédito de vendas 71 3.000

Diferimento de réditos 28 3.000

Pelo serviço ainda não prestado

2 Correcção de dívidas a receber 21 1.000

Rédito de reversão 77 1.000

Reversão de correcção de dívidas a receber

3 Gastos com serviços 62 500

Dívidas a pagar por acréscimos 27 500

Reconhecimento de passivo

4 Gastos com imposto sobre o rendimento 81 4.375

Dívidas a pagar de imposto sobre o rendimento 24 4.375

Impostos correntes

Conta

 
 
Alínea b. 
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Activos

Activos não correntes

Activos fixos tangíveis 230.000

Total de activos não correntes 230.000

Activos correntes

Clientes 126.000

Depósitos bancários 12.450

Caixa 1.000

Total de activos correntes 139.450
Total dos activos 369.450

Capital próprio e passivos

Capital próprio

Capital realizado 150.000

Outras reservas 25.000

Resultados líquidos 13.125
188.125

Passivos

Passivos não corrente

Financiamentos obtidos 25.400

Total dos passivos não correntes 25.400

Passivos correntes

Fornecedores 114.150

Estado e outros entes públicos 19.775

Financiamentos obtidos 10.000

Outras contas a pagar 8.500

Diferimentos 3500

Total dos passivos correntes 155.925

Total dos passivos 181.325

Total do capital próprio e passivos 369.450

 
Resolução do grupo 3 – Inventários 

 
Alínea a. Inventário de abertura de 400. 
 
Alínea b. 
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N.º Débito Crédito

1 Dívidas a receber de clientes c/c 21 3.388,00

Rédito de vendas 71 2.800,00

IVA liquidado 24 588

Pela venda

2 Gasto de desconto de pronto pagamento 68 56,00

IVA regularizações 24 11,76

Depósitos à ordem 12 3.320,24

Dívidas a receber de clientes c/c 21 3.388,00

Pelo desconto de pronto pagamento

3 Gastos vendas 61 1.306,67

Mercadorias 32 1.306,67

Pela redução do activo

4 Gastos com FSE 62 50,00

IVA dedutível 24 10,50

Depósitos à ordem 12 60,50

Pelo transporte

5 Dívidas a receber de clientes c/c 21 60,50

Gastos com FSE 62 50,00

IVA regularizações 24 11

Pelo débito do transporte

6 Gastos com FSE 62 50,00

Depósitos à ordem 12 50,00

Conta

 
 

Resolução do grupo 4 – Activos fixo tangíveis 
 
Alínea a. 

N.º  Conta   Débito   Crédito 

  Gastos depreciação 64   6 000    

    Depreciações acumuladas 43         6 000  

 
Alínea b. Dezembro de X-2 
 
Alínea c. 

N.º  Conta   Débito   Crédito 

     Depreciações acumuladas 43     15 000       

    Activos fixos tangíveis – Equipamento transporte 43          24 000  

    Depósitos à ordem 12     12 000       

    Ganho na venda 78          3 000  

 
Alínea d. 6.667 
 
Alínea e. 3 333  
 
Alínea f. 

N.º  Conta   Débito   Crédito 

     Activos fixos tangíveis 43     20 000       

    Estado – IVA dedutível 24     4 200       
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    Depósitos à ordem 12          24 200  

 
Alínea g. 8 000 
 

Resolução do grupo 5 – Passivos não correntes 
 
Alíena a.  

N.º Débito Crédito

1 Depósitos à ordem 12 490.000,00

Empréstimos por obrigações 2521 490.000,00

Pela subscrição abaixo do par

Conta

 
 
Alínea b. 39 804,84. 
 
Alínea c. 

N.º Débito Crédito

2 Gasto de juros 6911 39.804,84

Empréstimos por obrigações 2521 4.804,84

Depósitos à ordem 12 35.000,00

Pagamento de juros em 31 de Junho de X1

Conta

 
 
Alínea d. A dívida a pagar de fecho de X0 é de 494 804,84. 


