
FACULDADE DE ECONOMIA – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
 

Teste intermédio de Contabilidade Financeira – 2.º semestre 2008/09  
 

Data: 18 de Abril de 2009  Início: 10h00m  Duração: 1h30m 
 

Cotação e tempo esperado de resolução: 
Grupo 1 – Demonstrações financeiras      6 valores 28m 
Grupo 2 – Dívidas a receber       4 valores 18m 
Grupo 3 – Inventários        5 valores 22m 
Grupo 4 – Activos fixo tangíveis      5 valores 22m 

 
 
 
 
 

As dúvidas são resolvidas pelo discente apresentando os pressupostos usados. 
 

Os grupos deverão ser elaborados nos locais indicados. 
 

Esta primeira folha deverá conter o nome e o número e as seguintes apenas o número. 
 

Este exame intermédio tem uma classificação correspondente a 25 por cento da nota final. 
 

Só podem usar calculadoras que tenham as quatro funções matemáticas básicas (adição, 
subtracção, divisão e multiplicação). 

 
Só podem ter nos lugares a calculadora e a caneta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome:                                                                                                                   N.º 
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Grupo 1 – Demonstrações financeiras 
1. A demonstração dos resultados relativa ao período X0 da empresa An Affair to 

Remember é a abaixo e foi elaborada antes das transacções/informações apresentadas a 
partir do ponto 2. 

 
Serviços prestados 482 000
Fornecimentos e serviços externos 241 000
Gastos com o pessoal 144 600
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões) 4 000
Outros rendimentos e ganhos  300
Outros gastos e perdas  900
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) 91 800
Gastos/reversões de depreciação e de amortização 1 000
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT) 90 800
Juros e gastos similares suportados 1 000
Resultado líquido do período 89 800  

 
2. Os juros semestrais de um empréstimo a pagar 31 de Janeiro de X1 são de 12 000. 
3. Uma das obras facturada em 40 000 (valor já reconhecido) está executada em 60 por 

cento e o valor do contrato corrigido é de 100 000. 
4. Um dos fornecedores já executou o serviço de consultoria fiscal mas ainda não o tinha 

facturado na quantia de 10 000. 
5. O imposto sobre o rendimento tem por base o lucro antes de impostos e é calculado à 

taxa 25 por cento. 
 
Pretende-se: 
a. Que registe as transacções dos pontos 2 a 5. 
b. Que reelabore a demonstração dos resultados tendo em conta os assentos da alínea 

anterior. 
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Resolução 
 
Alínea a. 

N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea b. 

Serviços prestados
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de imposto
Impostos sobre o rendimento
Resultado líquido do período  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidade Nova de Lisboa                                                          Faculdade de Economia 

Teste intermédio de Contabilidade Financeira 2.º semestre de 2008/09   N.º ________ 4

Grupo 2 – Dívidas a receber 
1. A 31 de Dezembro de X0 a empresa A Vitória apresentava perdas por imparidade 

acumuladas em dívidas a receber de cliente no valor de 12 000 e durante o mês de 
Dezembro de X1 realizou as transacções dos pontos seguintes. 

2. Venda a pronto de 5 000 unidades de mercadorias a um preço unitário de 20, tendo 
sido concedido um desconto de pronto pagamento de 3 por cento. Estas mercadorias 
haviam sido adquiridas por 15 cada. 

3. Pagamento de 3 000 referentes ao contrato anual de manutenção de equipamentos de 
produção para o período de 1 de Dezembro de X1 a 30 de Novembro de X2. 

4. A empresa considerou como incobráveis 6 000 das dívidas a receber – este valor ainda 
não tinha sido considerado de cobrança duvidosa.  

5. No final do ano a empresa identificou 10 000 de dívidas a receber que considerou de 
cobrança duvidosa. 

 
Pretende-se: 
Que efectue, no diário do ano X1, os assentos contabilísticos relativos aos factos referidos. 
 

Resolução  
 

N.º Débito CréditoConta
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Grupo 3 – Inventários 
1. A empresa Violent Femmes comercializa livros, artigos informáticos e outros.  
2. De abertura de X0 tem 25 livros de Introduction to Financial Accounting ao preço de 

30 cada e realizou as transacções 5 a 7 abaixo por ordem cronológica.  
3. A empresa tem de fecho de X0 6 portáteis da marca Kafkatm S12 comprados ao preço 

de 1 000 cada tendo sido o último vendido por 800 em virtude da introdução de novos 
processadores mais evoluídos.  

4. A empresa reconhece os inventários pelo sistema de inventário permanente e usa como 
método de custeio o FIFO. 

5. Comprou a crédito mais 170 livros ao preço de 35. 
6. Vendeu a crédito 150 livros ao preço de 50. 
7. Devolveu 20 unidades ao fornecedor do ponto 2. 
 
Pretende-se: 
a. A determinação do gasto da venda da transacção do ponto 6 indicando os cálculos. 
b. O assento das transacções dos pontos 5 a 7. 
c. O valor dos livros de fecho com indicação dos cálculos.  
d. Que diga se se deve fazer alguma coisa quanto aos computadores em inventário e se 

sim qual o registo. 
 

Resolução  
 
Alínea a. 

     

     

     

     

     
 
Alínea b. 

N.º Débito CréditoConta
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Alínea c. 
     

     

     

     

     
 
Alínea d. 

     

     

     

     

     
 

N.º Débito CréditoConta
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Grupo 4 – Activos fixos tangíveis 
1. Relativamente a determinada sociedade sabe-se que o valor de activos fixos tangíveis 

que consta do Balanço a 31 de Dezembro de X0 é o seguinte: 
 
 
 
 
 
2. O equipamento de transporte diz respeito a uma viatura adquirida por 30 000 e que 

tem vindo a ser depreciada pelo método degressivo (em duodécimos (mês)). Tem uma 
vida útil de 4 anos e um coeficiente de majoração de 2. Esta viatura foi vendida a 
pronto em 1 de Julho de X1 por 20 000.  

3. O equipamento informático foi adquirido por todo em Novembro de X-1 e tem vindo 
a ser depreciado em linha recta em duodécimos. Tem uma vida útil de 3 anos e não tem 
valor residual. Pretende-se que determine o valor de aquisição deste equipamento. 

4. Em Janeiro de X+1 foi adquirido a crédito um computador por 1 500. As despesas de 
transporte e instalação desse equipamento, pagas de imediato, ascenderam a 500. A este 
equipamento foi atribuída uma vida útil de 3 anos e vai ser depreciado através do 
método da soma dos dígitos. 
 

Pretende-se que: 
a. Que determine o mês da compra da viatura. 
b. Que determine o ganho (ou perda) na venda da viatura. 
c. Que registe em diário a venda da viatura. 
d. Que determine o valor de aquisição do equipamento informático. 
e. Que registe em diário a compra do computador. 
f. Que determine e registe em diário a depreciação de X1. 
 

Resolução  
 
Alínea a. 

     

     

     

     

     
 
Alínea b. 

N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea c. 

     

     

     

     

     
 

    Equipamento transporte 25 000 
 Equipamento informático 5 500 
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Alínea d. 

     

     

     

     

     
 
Alínea e. 

N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea f. 

     

     

     

     

     
 

N.º Débito CréditoConta
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Resolução do grupo 1 – Demonstrações financeiras 
 
Alínea a. 

N.º Débito Crédito
2 Gasto de juros 6911 10.000

Dívidas a pagar por acréscimos 272 10.000
Juros a reconhecer

3 Dívidas a receber por acréscimos 272 20.000
Prestação de serviços 72 20.000
Reconhecimento de serviços

4 Gastos com fornecimentos e serviços externos 62 10.000
Dívidas a pagar por acréscimos 272 10.000
Juros a reconhecer

5 Gasto imposto corrente 81 22.450
Dívida a pagar de imposto corrente 241 22.450
Imposto corrente

Conta

 
 
Alínea b. 

Demonstração dos resultados 
Serviços prestados 502.000
Fornecimentos e serviços externos 251.000
Gastos com o pessoal 144.600
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões) 4.000
Outros rendimentos e ganhos 300
Outros gastos e perdas 900
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) 101.800
Gastos/reversões de depreciação e de amortização 1.000
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT) 100.800
Juros e gastos similares suportados 11.000
Resultado antes de imposto 89.800
Impostos sobre o rendimento 22.450
Resultado líquido do período 67.350  

 
Resolução do grupo 2 – Dívidas a receber 

 



Universidade Nova de Lisboa                                                          Faculdade de Economia 

Teste intermédio de Contabilidade Financeira 2.º semestre de 2008/09   N.º ________ 10

N.º Débito Crédito
2 Depósitos à ordem 12 97.000

Gasto de desconto 68 3.000
Rédito vendas 71 100.000
Pela venda
Gasto de vendas 61 75.000
Mercadorias 32 75.000
Pela redução das mercadorias

3 Gastos de fornecimentos e serviços externos 62 250
Diferimentos 28 2.750
Depósitos à ordem 12 3.000
Serviço assistência

4 Perdas por incobráveis 68 6.000
Clientes c/c 21 6.000
Incobráveis

5 Correcção dívidas a receber 21 2.000
Ganhos de reversão de perdas por imparidade 76 2.000
Correcção estimativa

Conta

 
 

Resolução do grupo 3 – Inventários 
 

Alínea a. 
O gasto das vendas é de 5 125. 
 
Alínea b. 

N.º Débito Crédito
2 Mercadorias 32 5.950

Fornecedores c/c 221 5.950
Pela compra

3 Clientes c/c 211 7.500
Rédito vendas 711 7.500
Pela venda
Gasto de vendas 611 5.125
Mercadorias 32 5.125
Pela redução das mercadorias

4 Fornecedores 221 700
Mercadorias 32 700
Pela devolução

Conta

 
 
Alínea c. 
Os inventários de fecho são de 875. 
 
Alínea d. 

N.º Débito Crédito
Perdas por imparidade 652 1.200
Correcção de inventários/mercadorias 329/321 1.200
Pela redução do activo para o valor realizável liquido

Conta

 
 

Resolução do grupo 4 – Activos fixos tangíveis 
 
Alínea a. 
30.000-(30.000X2/4)/12xMeses=25.000 
Meses=4 
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Setembro de X0 
 
Alínea b. 
30.000*1/4*2= 15.000 no 1º ano => 7.500 para 6 meses de Jan-Jun/N+1 
20.000-(25.000-7.500) = 2.500 
 
Alínea c. 

  Activo fixo tangível 43  30.000 

  Depreciações acumuladas 43 12.500  

  Depósitos à ordem 12 20.000  

  Ganhos na venda (outros 
rendimentos) 

78  2.500 

 
Alínea d. 
VA-((VA/3X12)X14) = 5.500 
 
VA= 9.000 
 
Alínea e. 

  Activo fixo tangível 43 2.000  

  Depósitos à ordem 12  500 

  Outras contas a pagar-Forn. Inv. 25  1.500 
 
Alínea f. 

  Gasto de depreciações   1.000  

  Depreciações acumuladas 43  1.000 
 

 


