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1º Mini‐teste ‐ B  Duração: 35 min 

 

Registe no diário os factos patrimoniais, ocorridos na Soc. Transportes Unidos, Lda. (STU) 

1 - A STU processou a remuneração mensal auferida pelo empregado A. Sousa, que totaliza 

1.250€ (valor bruto). Considere que é necessário realizar os seguintes descontos e 

retenções: 

Contribuição do trabalhador para a Segurança Social: 11%; 

Retenção de IRS do trabalhador pela Empresa:            8%; 

Contribuição da empresa para a Segurança Social:     23,75%. 

Calcule, os seguintes valores: 

– remuneração liquida do empregado; 

– dívida da empresa à Segurança Social após o processamento; 

– dívida da empresa ao Estado (IRS) após o processamento; 

- dívida do empregado ao Estado (IRS) após o processamento 
 
 
2 – A STU obteve um empréstimo bancário no valor de 250.000 €, com início em 1/12/2009 

e prazo de 3 anos. Pagamento de juros à taxa anual fixa de 4,2%, semestrais e antecipados.  

 

3 - Em 30/12/2009, a STU, cliente da Optimus, na modalidade de “pré-pago”, fez um 

carregamento de 60€ (IVA incluído à taxa normal). Até ao final do ano gastou 25% deste 

valor. Realize os lançamentos – carregamento e consumo – na contabilidade da empresa 

Optimus. 

 
4 - Um cliente deve 1.200 € à STU desde 2/2/2009. Em 6/3/2010 pagou a totalidade da sua 

dívida. Realize os lançamentos correspondentes a esta situação, indicando claramente as 

datas em que os mesmos são realizados.  

 

5 - Num processo judicial em curso contra a STU, no valor de 10.000€, a empresa tem uma 

probabilidade de vir a ser condenada de 80%. A STU estima que o valor a pagar estará 

sempre acima de 1.000€ e abaixo de 2.500€ 

 

Este enunciado é para ser devolvido, juntamente com as suas respostas 



  

RESOLUÇÃO 

D C

1 Remuneração bruta 1.250,00
IRS 100,00
Seg social - trabalhador 137,50
Seg social - empresa 296,88
Remuneração liquida 1.012,50
Dív empresa à Seg Social 434,38
Dív empresa ao Estado - IRS 100,00
Dív empregado ao Estado 0,00

632 - Remunerações do pessoal 1.250,00
635 - Encargoss/ remunerações 296,88
242 - Retenção de impostos 100,00
245 - Contribuições SS 434,38
2312 - Remunerações a pagar 1.012,50
Processamento remunerações 1.546,88 1.546,88

2 12 - DO 250.000,00
2511 - Empréstimos bancários 250.000,00
6911 - Juros suportados 875,00
281 - Gastos a reconhecer 4.375,00
12 - DO 5.250,00
Empréstimo e juros 255.250,00 255.250,00

3 12 - DO 60,00
282 - Rendimentos a reconhecer 50,00
2433 - IVA liquidado 10,00
Pré-pagamento
282 - Rendimentos a reconhecer 12,50
721 - Prestação de serviços 12,50
Utilização 

4 6511 - Imparidade em dívidas de clientes 300,00
219 - Perdas por imparidade 300,00
Imparidade em 31/12
11 - Caixa 1.200,00
2111 - Clientes c/c 1.200,00
Pagamento
76211 - Reversão impardade em dív clientes 300,00
219 - Perdas por imparidade 300,00
Reversão da imparidade

5 673 - Provisão - processo judicial em curso 2.500,00
293 - Provisão processo judicial 2.500,00
Constituir provisão  


