
  

 
 

Licenciaturas em Economia e Administração e Gestão de Empresas 

Contabilidade Financeira II 
 2007/08  

 

8 de Outubro de 2008 

1º Mini-teste Duração: 45 minutos 

 
 

I 
Proceda aos lançamentos, no diário, relativos às seguintes operações: 
 

1. Venda de acções por 5.500 euros que tinham sido adquiridas por 5.800 euros. 

 

2. Constituição da  perda por imparidade necessária, relativa a um cliente que tem uma 

dívida de 1.000 euros em mora há 32 meses. Assuma que a empresa tem vindo a 

utilizar o critério fiscal de perdas por imparidade. 

 
II 
 

As informações que se seguem são relativas à Sonaecom que é uma empresa prestadora 

de serviços de telecomunicações. 

 
 

1. Considere a nota 16 “Outros Activos Correntes” e explique em que consistem as 

rubricas de “Facturação a emitir a clientes por prestações de serviços” e “Trabalhos 

especializados pagos antecipadamente”. 

 

2. Considere agora a nota 29 “Outros Passivos Correntes” : 

a) Explique em que consistem as rubricas “Facturação a emitir por operadores” e 

“Custos com o pessoal”. 

b) Proceda ao lançamento que deu origem à referida rubrica de Custos com o pessoal 

em 2007. 

 

3. Diga qual é o princípio contabilístico subjacente a todas estas rubricas e explique em 

que é que o mesmo consiste. 



  

SONAECOM – Relatório & Contas  2007 
Notas anexas 16 e 19 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



  

RESOLUÇÃO DO 1º Mini-teste: 8 de Outubro de 2008 

 

I 

 

    D C 
1 1421 Instrumentos financeiros   5,800 

 6886 Perdas em instrumentos financeiros 5,800   
 12 DO 5,500   
 6886 Perdas em instrumentos financeiros   5,500 
   Venda de acções 11,300 11,300 
        

2 6511 
Perdas por imparidade - dívidas a 
receber 250   

 291 Perdas por imparidade acumuladas   250 
   Perdas por imparidade 250 250 
     
  PI necessária 1,000  
  PI existente 750  
  PI a constituir 250  

 

II 

1.  

Facturação a emitir a clientes por prestações de serviços: acréscimo de proveito. A 

Sonaecom já prestou o serviço e já vendeu mas ainda não emitiu a factura 

Trabalhos especializados pagos antecipadamente: custo diferido. Já recebeu a factura e 

eventualmente pagou serviços que ainda não usou. 

 

2a. 

Facturação a emitir por operadores: acréscimo de custo. A Sonaecom já usou os serviços 

dos restantes operadores mas ainda não recebeu a factura  

Custos com o pessoal: acréscimo de custo. Férias e subsídio de férias. Já foi gerada a 

obrigação da empresa pagar as férias e subsídio de férias que os trabalhadores só vão 

receber em 2008 e só nessa altura será emitido o recibo de salários. 

2b. 

    D C 
 63 Gastos com o pessoal 24,997,829   
 2722 Credores por acréscimos de gastos   24,997,829 
   Férias e subsídio de férias 24,997,829 24,997,829 

 

3.  

Regime do acréscimo: os efeitos das operações e de outros acontecimentos devem ser 

reconhecidos aquando da sua ocorrência e relatados nos períodos com os quais se 

relacionem. Por exemplo, os gastos devem ser reconhecidos quando a empresa usa e não 

quando recebe a factura ou paga.  


