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1º Mini-teste Duração: 30 minutos 

 
I 
 

Proceda aos lançamentos, no diário, relativos às seguintes operações, assumindo que estamos 
em Dezembro de 2008: 
 

a) A factura mensal da electricidade ainda não foi recebida, mas estima-se um valor 

semelhante ao mês anterior, isto é, 100€. 

    D C 
        
        
       
        
        
        
 

b) Processamento dos salários de Dezembro no montante de 20.000€. Considere uma 

retenção de IRS à taxa de 15% e contribuições para a Segurança Social de 11% 

para o trabalhador e de 23,75% para a entidade patronal. 

    D C 
        
        
       
        
        
        
 

c) Vencimento e recebimento de 240€ de juros anuais relativos a um depósito que a 

empresa fez no dia 1 de Dezembro de 2007. A empresa tem cumprido com o regime 

do acréscimo todos os anos. 

    D C 
        
        
       
        
        
        



Nome: _______________________________________     Número: ___________________  

 

II 
 

Responda às seguintes questões com base na informação que se segue, que foi extraída do 

R&C de 2008 da Sonaecom. 
 

 
 

a) Explique a que facturação se refere a rubrica “Facturação a emitir a clientes por 

prestação de serviços”. 

 

 

 

 

 

b) A que se refere a rubrica “Rendas pagas antecipadamente”? 

 

 

 

 

 

c) Com a informação disponível, é possível sabermos se a Sonaecom recebeu algum 

subsídio ao investimento? Justifique a sua resposta. 



Nome: _______________________________________     Número: ___________________  

RESOLUÇÃO 
 

  Ia) D C 

6241 FSE - electricidade 100.00   
2722 Credores por acréscimos de gastos   100.00

  Previsão consumos de electriciade de Dezembro 100.00 100.00
 

  Ib) D C 

632 Remunerações do pessoal 20,000.00   
635 Encargos sobre remunerações 4,750.00   
242 EOEP - Retenção de impostos s/ rendim   3,000.00
245 Contrib. P/ Segurança Social   6,950.00

2312 Remunerações a pagar  ao pessoal   14,800.00
  processamento vencimento escriturário 24,750.00 24,750.00

 
  Ic) D C 

12 DO 240.00   
2721 Devedores por acréscimo de rendimentos   20.00
791 Juros obtidos   220.00

  Obtenção de juros: 11 meses relat. a 2009 e 1 mês de 2008 240.00 240.00
 

 

IIa) Esta rubrica refere-se à facturação correspondente aos clientes com tarifários pós-

pagos: a Sonaecom já prestou o serviço durante o mês de Dezembro de 2008, mas só o 

facturará em Janeiro de 2009. Este valor refere-se unicamente ao serviço prestado em 

Dezembro. 

 

IIb) São rendas que a Sonaecom já pagou, provavelmente referentes a Janeiro de 2009. 

Já existe documentação de suporte, já existe a despesa, mas ainda não se “utilizaram” 

essas rendas. 

 

IIc) Não é possível saber se foi atribuído algum subsídio ao investimento, uma vez que 

este não estaria nunca registado nesta nota, uma vez que nunca poderia ser um 

“Acréscimo de Proveitos” (seria um “Rendimento Diferido”, que constaria da Nota sobre 

“Outros Passivos Correntes”). 

 


