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7 de Março de 2008 

1º Mini-teste - B Duração: 30 min 

 
I 

 

 Considere as seguintes informações referentes à empresa B’ready e, para cada uma das 

operações, efectue os  lançamentos no diário relativos ao mês de Dezembro. 

 

1. A 1.12.2007 a empresa pediu um empréstimo de 100.000 € para financiar a aquisição de 

um equipamento. Pagou imediatamente juros trimestrais no valor de 1.500 €. 

2. A 12.12.2007 a empresa vendeu 1.000 acções a 5,0 € cada uma. Estas acções estavam 

registadas na contabilidade por 5.300 €. 

3. A 15.12.2007 a empresa processou o subsídio de Natal auferido pelo empregado Góis, 

o que totaliza 800 € (valor bruto). Considere que é necessário realizar os seguintes 

descontos e retenções: 

a. Contribuição do trabalhador para a Segurança Social: 11%; 

b. Retenção de IRS do trabalhador pela Empresa: 10%; 

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

4. A empresa tem, a 31 de Dezembro, um cliente em mora há 26 meses, cuja dívida é de 

6.000 €. No ano anterior já tinha sido registada uma perda por imparidade de 3.000 € 

relativa a esta dívida. 

II 

Comente a seguinte afirmação: “Sempre que haja a possibilidade de uma obrigação presente 

resultar num fluxo de recursos deve ser constituída uma provisão.” 
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I. 

 

 
 
  
 

II. 
 
A afirmação é falsa.  
Deve constituir-se provisão apenas caso exista uma obrigação presente que vá, com 
probabilidade superior a 50%, requerer um fluxo de recursos. 
Caso a probabilidade seja inferior a 50% mas considerável, ainda que não se constitua 
provisão, deve ser divulgado um Passivo Contingente. Se a probabilidade for remota não se faz 
nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  D     C 

1 

2511 Fin. Obtidos - Emp. Bancários (B-P)   300.000,00 €
12 DO 300.000,00 €   

6911 GPF-Juros de Fin. Obtidos (DR-Gastos) 500,00 €   
281 Diferimentos - Gastos a reconhecer 1.000,00 €   

12 D0   1.500,00 €
          

2 

14211 Instrum fin  det para negoc – Act fin – Acções (BAL - Activo)   5.300,00 €

6886 OGP - Outras Perdas em Inst. Financeiros 
                         

5.300,00 €  5.000,00 €
12 DO 5.000,00 €   

        

3 

632  Gastos c/pessoal - Remunerações do pessoal (DR - Gasto) 800,00 €   
635  Gastos c/pessoal - Encargos s/ remuner (DR - Gasto) 190,00 €   
245  EOEP - Contribuições para a Seg. Social (BAL - Passivo)   278,00 €
242  EOEP - Retenção impostos s/ rendimento (BAL - Passivo)   80,00 €

2312  Remunerações a pagar ao pessoal (BAL - Passivo)   632,00 €
        

4 
6511 Perdas por impar em dívidas a receber - clientes (DR-Gasto) 3.000,00 €   

219 Clientes - Perdas por imparidade acum. (BAL - Activo, regul) 3.000,00 €


