
  

 
 

Licenciaturas em Economia e Administração e Gestão de Empresas 

Contabilidade Financeira II 
 2007/08  

 

4 de Dezembro de 2008 

2º Mini-teste Duração: 35 minutos 

Nome:                                                                                                       Número:  

 
I 

Considere as Demonstrações de Resultados das empresas A e B, relativas ao ano de 2007:  
 

€ A B

Vendas 1,000 500
Variação de produção 100 600
Total Proveitos 1,100 1,100

CMVMC 300 300
FSE 200 200

Gastos Pessoal 100 100
Depreciações 50 250
Juros Suportados 250 50
Total Custos 900 900

RAI 200 200  
 
 

1. Comente a seguinte afirmação: “A empresa B produziu muito mais do que a empresa A 

durante o ano em causa.”  

 

 

 

 

 

 

 

2. Sabendo que a empresa A tinha as seguintes existências em stock em 2007: 

 Início do ano Final do ano 

Matérias primas 20 30 

Produtos acabados 50 150 

 

 Calcule o valor das compras de matérias primas dessa empresa no ano de 2007. 



  

II 
 

1. Complete o Balanço que se segue, bem como a informação contida na nota anexa sobre 

activos fixos tangíveis.  Justifique os seus cálculos. 

 

ACTIVO PASSIVO
Activos Fixos Intangíveis 10,000 Empréstimos bancários 500
Activos Fixos Tangíveis X Fornecedores 750
Inventários 2,000 Total Passivo 1,250

Clientes 1,000
Meios Financeiros Líquidos 500 Total Capital Próprio Z
Total Activo Y

Balanço 31.12.2007

 

 

Nota Anexa (Activos Fixos Tangíveis):

31.12.07 31.12.06
Activos Fixos Tangíveis Brutos 12,500 A
Depreciações Acumuladas 5,000 5,500
Perdas por imparidade acumuladas 1,500 2,000
Activos Fixos Tangíveis Líquidos 6,000 B  

Compra de Activos Fixos Tangíveis em 2007: 300 

Venda de Activos Fixos Tangíveis em 2007: 0 

 

2. Com a informação de que dispõe, explique de que forma a informação contida na questão 

anterior afectou a demonstração de resultados de 2007. 

 

 

 

 

 

III 

 

1. Comente a seguinte frase “Um contrato de locação financeira é diferente de um contrato de 

locação operacional”. 

 

 

 

 

 

2. Diga qual é o princípio contabilístico subjacente à questão anterior e explique em que é que o 

mesmo consiste. 

 



  

RESOLUÇÃO DO 2º Mini-teste: 4 de Dezembro de 2008 

 
I 

1. Não temos informação suficiente para concluir sobre a veracidade desta afirmação.  

Aparentemente, a empresa B produziu mais para armazém do que a empresa A, uma vez que 

apresenta uma variação de produção superior.  Adicionalmente, a empresa A, apresentando 

vendas mais elevadas, já inclui nesse valor a sua margem de lucro. 

 

2. CMVMC = Ei + C – Ef +/- Reg  (apenas para matérias primas e mercadorias se existissem) 

300 = 20 + C – 30 
C = 310 
 

II 
 
1. X = 6,000 (AFT valor líquido)  

    Y = 19,500  
    Z = 18,250  
    A = 12,200 (Activo bruto 07 – Aquisições)  
    B = 4,700  
 

2. Variação de depreciações acumuladas = +500.  Significa que as depreciações do exercício 

foram 500€, o que representou um gasto na DR de 2007.  Variação de perdas por imparidade 

acumuladas = -500.  Significa que houve uma reversão de perdas por imparidade no valor de 

500€, o que representou um rendimento na DR de 2007.   

 

III 

1. Uma locação financeira será considerada diferentemente pela empresa, consoante o 

objectivo pretendido: 

 Se o objectivo for alugar um activo, então a locação deve ser considerada operacional; 

 Se o objectivo for de financiamento para aquisição do equipamento, então a locação 

deve ser financeira 

 

2. O princípio contabilístico é o da substância sobre a forma, já que é o objectivo do contrato (a 

substância da operação: aluguer vs financiamento) que se sobrepõe à forma do mesmo 

contrato. 

 


