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Ano Lectivo 2012/2013 – 1º Semestre 

Contabilidade Financeira - Turmas A e B 
 

20 Outubro de 2012 Duração da prova: 90 minutos 
 

1º TESTE INTERMÉDIO 
 

Atenção 
Em cada folha escreva o seu nome completo e nº de aluno. Verifique se o seu teste tem 9 
páginas. 
É obrigatória a entrega do teste, mesmo em caso de desistência. 
O verso das folhas pode ser utilizado como folhas de rascunho. 
NÃO PODEM SEPARAR AS FOLHAS DO TESTE 

BOA SORTE! 

Grupo I (5 valores) 
 

Assinale com um círculo a alínea correspondente à resposta que considera correcta, em cada 
uma das questões. 
Cada resposta correcta pontuará 0,5 valores e por cada resposta errada serão descontados 
0,125 valores. 
1. Em 31.12.N, a sociedade J apresentou no seu activo um valor de mercadorias de 50.000 

euros. Durante o período de N+1, conhecem-se os seguintes dados relativos à dita 
sociedade: 

• Aquisição a fornecedores de mercadorias por 216.000 euros (com IVA incluído à 
taxa de 20%) 

• Devoluções de mercadorias a fornecedores no valor de 2.000 euros + IVA à taxa de 
20% 

• Descontos de pronto pagamento obtidos no valor de 5.000 euros + IVA à taxa de 
20%. 

• Descontos comerciais concedidos a clientes (extra-factura) no montante de 13.000 
euros, com IVA incluído à taxa de 20% 

• O custo das mercadorias vendidas ascendeu a 150.000 euros 

Qual o valor das mercadorias que aparecem no activo da sociedade em 31.12.N+1? 

a) 78.000 euros 

b) 80.000 euros 

c) 116.000 euros 

d) 73.000 euros 

e) 65.000 euros 
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2. A sociedade G apresenta em 31 de Janeiro de N e em 28 de Fevereiro de N os seguintes 
balanços. Tendo em atenção que a empresa efectuou uma única operação durante o mês 
de Fevereiro qual das seguintes respostas está próxima de a descrever? 

Balanço

Jan N Fev N Jan N Fev N

Activos Fixos Tangíveis 4.000,00 4.000,00 Capital 5.000,00 5.000,00

Resultado líquido 0,00 3.000,00

Inventários 6.000,00 4.000,00

Clientes 2.000,00 3.000,00 Fornecedores 8.000,00 8.000,00

Caixa e dep. bancários 1.000,00 5.000,00

Total 13.000,00 16.000,00 Total 13.000,00 16.000,00  

A operação consistiu: 

a) Na venda de mercadorias por 5.000 euros, que implicou uma receita de 1.000 euros 
b) Na venda de mercadorias que resultou num recebimento de 4.000 euros e numa 

receita de 1.000 euros 
c) Na venda de mercadorias por 3.000 euros e num rendimento de igual valor 
d) Na venda de mercadorias por 5.000 euros e num rendimento de 3.000 euros 
e) Na venda de mercadorias por 5.000 euros e numa receita de igual valor 

 
3. Qual das seguintes afirmações não está correcta? 

a) Os descontos comerciais obtidos na factura afectam as compras líquidas 
b) Os descontos financeiros, concedidos extra-factura, nunca afectam as vendas líquidas 
c) O passivo não aceita saldos credores 
d) A conta de clientes só pode aparecer no activo 
e) O resultado líquido do período aparece no balanço e na demonstração dos resultados 

 
4. Se o resultado líquido do período for positivo, isso significa que: 

a) Durante o período houve mais réditos do que perdas 
b) O seu saldo é devedor 
c) O saldo devedor dos rendimentos foi superior ao saldo credor dos gastos 
d) O seu saldo é credor 
e) Nenhuma das anteriores está correcta 
 

5. Qual das afirmações está correcta? 
a) A fiabilidade, a continuidade, a comparabilidade e a compreensibilidade são 

características qualitativas das demonstrações financeiras 
b) A conta de IVA reembolsos pedidos não se inclui aquando do apuramento do IVA 
c) Um rendimento é sempre um rédito 
d) Os gastos têm sempre saldo devedor 
e) No SNC a relevância corresponde a um pressuposto adjacente 
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6. A emissão de uma nota de débito por um Cliente da empresa H, resultante da devolução de 
mercadorias, sujeita a IVA, implica na esfera da empresa: 

a) O débito da conta de clientes, incluindo o valor do IVA 
b) O aumento do Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) 
c) IVA regularizações a favor do Estado 
d) IVA regularizações a favor da Empresa 
e) O aumento dos gastos, excluindo o valor do IVA 

 
7. O Banco B emitiu uma nota de débito à sociedade K o montante de 43.000 euros, sendo 

33.000 euros relativos à amortização financeira do empréstimo bancário contraído pela 
empresa e 10.000 a juros suportados pela empresa. Qual das respostas está correcta? 

a) Despesa e pagamento de 43.000 euros e gastos suportados de 10.000 euros 
b) Despesa, pagamento e gastos de 10.000 euros 
c) Pagamento de 33.000 euros e gastos de 10.000 euros 
d) Despesa e gasto de 10.000 euros e pagamento de 43.000 euros 
e) Pagamento de 43.000 euros, despesa de 33.000 euros e gasto de 3.000 euros 

 
8. A sociedade Y emitiu uma factura no valor de 16.200 euros liquida do desconto de pronto 

pagamento de 10%.  IVA incluído à taxa de 20%. Qual das respostas está correcta? 
 

a) O valor do IVA regularizações a favor da Empresa é de 300 euros  
b) O valor do IVA regularizações a favor do Estado é de 2.700 euros 
c) O valor do IVA regularizações a favor da Empresa é de 2.700 euros 
d) O valor do IVA liquidado é de 2.700 euros 
e) O valor do IVA regularizações a favor do Estado é de 3.240 euros 

 
9. Contabilisticamente uma empresa: 

a) Não pode ter gastos superiores aos rendimentos 
b) Não pode apresentar saldos devedores na rubrica de fornecedores 
c) Não pode ter resultado líquido do período positivo se as perdas forem superiores aos 

ganhos 
d) Pode ter saldo credor na rubrica de depósitos à ordem 
e) Pode ter alguns gastos com saldo credor, desde que o total dos gastos tenha saldo 

devedor 
 
10. Qual das seguintes afirmações está correcta: 

a) O balanço de reabertura é, no seu todo, idêntico ao balanço de fecho do ano anterior 
b) A soma dos réditos pode ser igual, mas nunca superior à soma dos rendimentos 
c) A diferença entre réditos e gastos corresponde ao resultado líquido do período 
d) A conta Compras aparece no activo se tiver saldo devedor 
e) Um passivo corresponde a uma obrigação presente, decorrente de operações 

futuras, cujo pagamento implica um exfluxo de recursos da entidade 
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Grupo II (9 valores) 
 
A empresa X, SA dedica-se à compra e venda de sapatos. Foi constituída em Dezembro do Ano 
N. De seguida apresentam-se a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração dos 
Resultados  a 31/12/N, ainda incompletas.  
            
Demonstração de Fluxos de Caixa a 31/12/N 

ACTIVIDADES OPERACIONAIS 

1. Recebimentos: 
    De Clientes_________________________12.000 
 
2. Pagamentos: 
     A fornecedores de mercadoria__________17.000 
      A Fornecedores FSE___________________600 
 
3. Fluxos das Actividades Operacionais      (5.600)            

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO 

4. Recebimentos: 
 
        
5. Pagamentos: 
       de AFT___________________________4.000 
 
6. Fluxos das Actividades de Investimento   (4.000)           

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

7. Recebimentos: 
       de aumentos de capital ______________50.000 
       de emp bancários___________________30.000         
8. Pagamentos: 
       de juros____________________________400 
 
9. Fluxos das Actividades de Financiamento 79.600              
Variação de Caixa e seus Equivalentes ________70.000       
Caixa e seus Equivalentes em         __________0                                    
Caixa e seus Equivalentes em  ______________70.000                            

 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ANO N 

  

Vendas 20.000 

CMV 15.000 

FSE 600 

Resultado antes de gastos de financiamento e 
impostos  

4.400 

Juros 400 

  

Resultado antes de impostos  4.000 
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A - Tendo em atenção a informação que consta das Demonstrações apresentadas registe no 
Diário as seguintes operações, ignorando a existência do IVA e do imposto sobre o resultado. 

a) Registe a constituição da empresa sabendo que o capital social é de 50.000 euros e os 
sócios realizaram o capital social através de entradas em dinheiro. 

Nº Descrição  Débito  Crédito  Valor  
 Constituição da empresa 12 - DO 51 - Capital 50.000 

     

     

     

b) Registe as compras de mercadorias sabendo que foram todas pagas por transferência 
bancária. 

Nº Descrição  Débito  Crédito  Valor  
 Compra Mercadoria 31 - Compras 22- Forneced. 17.000 

 Entrada em Armazém 32 – Merc. 31 - Compras 17.000 

 Pagamento 22– Forneced 12 - DO 17.000 

     

c) Registe as vendas de mercadorias. 

Nº Descrição  Débito  Crédito  Valor  
 Vendas de mercadorias 21 - Clientes 71 - Vendas 20.000 

 Recebimento parcial 12 - DO 21 - Clientes 12.000 

 CMV 61 - CMV 32 – Merc. 15.000 

     

d) Registe a compra e o pagamento de material de escritório no valor de 600 euros. 

Nº Descrição  Débito  Crédito  Valor  
 Compra de Mat de escritório 62 - FSE 12 - DO 600 

     

e) Foi adquirido um computador para o escritório por 6.000 euros. Foram pagos 4.000 
euros e o restante ficou em dívida. 

Nº Descrição  Débito  Crédito  Valor  
 Compra de computador 43 - AFT 27 – Forn Inv 6.000 

 Pagamento parcial 27 – Forn Inv 12 - DO 4.000 
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f) Foi contraído um empréstimo de 30.000 euros a ser reembolsado em 3 prestações 
anuais, vencendo-se a primeira prestação em N+1. Foram pagos juros deste 
empréstimo em Dezembro no valor de 400 euros. 

Nº Descrição  Débito  Crédito  Valor  
 Contração de empréstimo  12 - DO 25 – Finan Ob. 30.000 

 Pagamento de Juros 69 - Juros 12 - DO 400 

     

     

B - Tendo em atenção a informação que consta das Demonstrações apresentadas e os 
registos contabilísticos que efectuou complete a Demonstração dos Resultados e a 
Demonstração dos Fluxos de Caixa e elabore o Balanço a 31/12/N 

Balanço a 31/12/N 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANÇO 31 DEZ N 

ACTIVO  
Activo não corrente   
AFT  6.000 

  
Activo corrente   
Mercadorias 2.000 
clientes 8.000 
DO 70.000 
TOTAL DO ACTIVO  86.000 
  

CAPITAL PRÓPRI O E PASSIVO  
Capital Próprio   
Capital 50.000 
RL 4.000 
  
Total do Capital Próprio  54.000 
  

Passivo   
Passivo não corrente   
Finan obtidos 20.000 

  
Passivo corrente   
Finan obtidos 10.000 
Out. Contas a pagar 2.000 
  
  

  
Total do Passivo  32.000 
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO  86.000 
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CÁLCULOS AUXILIARES BALANÇO 
 
Ei+C-Ef=CMV; 0-17.000-Ef=15.000 
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Grupo III (6 valores) 
 

Do Balancete do mês de Setembro da empresa JOTA,SA retirou-se o seguinte extracto: 
 

Contas Débito Crédito Devedor Credor

11- Caixa 15.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €

12 - Depósitos à ordem 130.000,00 € 136.000,00 € 6.000,00 €

21- Clientes 400.000,00 € 280.000,00 € 120.000,00 €

22- Fornecedores 80.000,00 € 220.000,00 € 140.000,00 €

24 Estado e Outros Entes Públicos

2432- IVA Dedutível 44.000,00 € 44.000,00 €

2433 - IVA Liquidado 80.000,00 € 80.000,00 €

81- Resultado Líquido do Período 7.500,00 € 7.500,00 €

Saldo

 
 
Esta empresa dedica-se à comercialização de candeeiros e abajures de uma reconhecida marca 
no mercado. No entanto, verificou-se que estavam por registar diversas operações. 
 
Pretende-se que: 
 
1. Registe as operações em falta no Diário da empresa JOTA, SA, sabendo que são as seguintes: 
 

a) Estava por registar o recebimento de 20% do valor em dívida pelos clientes, efectuado 
por transferência bancária. 

 
Nº Descrição  Débito  Crédito  Valor  
 Recebimento de clientes 12 - DO 21 - Clientes 24.000 

     

     

     

 
b) Não se encontrava registado a venda, a crédito, de 20 candeeiros modelo AAA por 

150€/cada. IVA à taxa de 20%. Estes candeeiros tinham sido comprados por 100€/cada. 
 

Nº Descrição  Débito  Crédito  Valor  
 Venda a crédito  71 - Vendas 3.000 

   2433 – IVA Liq 600 

  21 - CLientes  3.600 

 Saída de armazém – entrega a cl. 61- CMV 32 – Mercad. 2.000 
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c) Também faltava registar o recibo da electricidade do referido mês, pago por cheque, no 
valor de €160 + IVA à taxa de 20%.  
 

Nº Descrição  Débito  Crédito  Valor  
 Pagamento de eletricidade 62 – FSE  160 

  2432 – IVA 
ded. 

 32 

   12 - DO 192 

     

 
d) Constatou-se que o apuramento do IVA do mês de Setembro ainda não tinha sido 

efectuado. 
 

Nº Descrição  Débito  Crédito  Valor  
 Transf. IVA dedutível 2435 – IVA 

apuramento 
2432 – IVA 
ded. 

44.032 

 Transf. IVA liquidado 2433 – IVA 
Liquidado 

2435 – IVA 
apuramento 

80.600 

 Apuramento do IVA 2435 – IVA 
apuramento 

2436 – IVA a 
pagar 

36.568 

     

     

     

     

     

 
e) Registe a transferência do resultado do líquido do período para resultados transitados. 

 
Nº Descrição  Débito  Crédito  Valor  
 Transf. Result. Líquido para RT 81 - RL 59 - RT 7.500 

     

 
2. Após o registo das operações anteriores e relativamente à situação no final de Setembro, 
indique o valor dos seguintes saldos e assinale com um (X) a que  elemento da demonstração 
financeira pertence: 
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Contas Valor Activo Passivo 

12 – Depósitos à Ordem 17.808 x  

21 - Clientes 99.600 x  

24 – Estado e outros entes Públicos 36.568  x 

 
  


