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12 janeiro de 2012 Duração da prova: 120 minutos 
 

EXAME FINAL – 1ª ÉPOCA 
 

Atenção 
Verifique, por favor, se o exemplar do teste que lhe foi distribuído tem dez páginas, mais a 
lista dos códigos de contas. 
Depois, escreva o seu nome e o seu número em todas as folhas. 
Durante o teste, ser-lhe-á pedido que exiba o cartão de estudante ou o bilhete de 
identidade. 
Leia atentamente o enunciado do teste. 
Se necessitar de espaço para rascunho utilize o verso das folhas. 
Dispõe de 120 minutos para responder. 

BOA SORTE! 

 
 

Grupo I (4 valores) 
 

Assinale com um círculo a alínea correspondente à resposta que considera correcta, em cada 
uma das questões. 
 
Cada resposta correcta pontuará 0,5 valores e por cada resposta errada serão descontados 
0,125 valores. 
 
 
 

I.1. A AZA, S.A. é uma sociedade anónima com sede no Estoril que se encontra obrigada a 
elaborar contas consolidadas e cujas acções estão admitidas à cotação na Euronext Lisbon há já 
vários anos. Em face do exposto, quanto ao relato financeiro de 2011, observa-se que: 

a) a AZA deve elaborar as contas consolidadas de acordo com o SNC. 

b) as contas da AZA não precisam de ser certificadas por um revisor oficial de contas. 

c) a AZA está obrigada a publicar contas trimestrais, segundo modelos da CMVM. 

d) a AZA está dispensada de publicar contas semestrais. 

e) a AZA está dispensada de publicar a demonstração dos fluxos de caixa. 

 
 
I.2. O valor do capital próprio de uma sociedade altera-se quando: 

a) a sociedade aumenta o capital social por incorporação de reservas. 

b) ocorre nessa sociedade um stock split. 

c) a sociedade compra accções do seu próprio capital a um sócio fundador. 

d) um sócio vende a um sobrinho as acções que detém na sociedade. 

e) nenhum dos factos descritos provoca alteração no valor do capital próprio. 
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I.3. Um fabricante de mobiliário de escritório aceitou, hoje, a devolução de uma cadeira que 
tinha sido vendida no final do ano passado a um cliente nacional. A factura não chegou a ser 
liquidada pelo cliente, que invocou ter a cadeira um defeito grave. Ao aceitar a devolução do 
cliente, o fabricante recebeu a cadeira e imediatamente passou a utilizá-la no seu escritório. 
Em consequência dos factos descritos (devolução de uma cadeira e a sua utilização no 
escritório), no ano em curso, este fabricante de mobiliário deverá na contabilidade: 

a) reconhecer um activo corrente. 
b) reconhecer um passivo corrente. 
c) emitir uma nota de crédito. 
d) emitir uma nota de débito. 
e) nenhum do anteriores. 

 

 

I.4. A Empresa TRÊS encerrou a sua actividade em novembro de N. Os dados para apuramento 
do IVA desse mês são os seguintes: 

• a empresa liquidou IVA nas prestações de serviços, no valor de W; 

• não houve IVA dedutível, porque a empresa não adquiriu bens nem serviços; 

• foram registadas regularizações de IVA, motivadas por descontos comerciais 
concedidos a clientes no valor de Z. 

Considerando a informação disponível relativa à EMPRESA TRÊS, em 30 de novembro do ano N, a 
conta 2435 IVA Apuramento deverá apresentar, após o apuramento mensal do IVA: 

a) saldo credor, no montante W+Z. 

b) saldo credor, no montante W-Z. 

c) saldo credor, no montante Z-W. 

d) saldo devedor, no montante W-Z. 

e) saldo devedor, no montante Z-W. 

 

 

I.5. O técnico de contas da Empresa OMEGA, comentando o último balanço aprovado, considera 
que os activos e o capital próprio se encontram subavaliados. Qual das afirmações seguintes 
poderá justificar o comentário? 

a) um cheque emitido a favor de um fornecedor para liquidar uma dívida foi registado pela 
empresa a crédito da conta 12 Depósitos à Ordem, por um valor inferior ao que deveria 
ter sido registado. 

b) um cheque recebido de um cliente em pagamento de um serviço prestado a pronto 
pagamento foi registado pela empresa por um valor superior ao inscrito naquele 
documento. 

c) a empresa ainda não contabilizou os juros de um depósito bancário já creditados pelo 
banco. 

d) o banco debitou na conta da empresa os juros vencidos de um empréstimo bancário, mas 
a empresa ainda não registou esse facto patrimonial. 

e) nenhuma das respostas anteriores justifica o comentário do técnico de contas. 
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I.6. “A informação financeira deve estar isenta de erros materiais e de preconceitos e os 

utilizadores devem poder depender dela ao representar fidedignamente o que (...) pode 

razoavelmente esperar-se que represente”. É nestes termos que a estrutura conceptual do SNC 
se refere à característica qualitativa da informação contabilística denominada: 

a) substância sobre a forma. 

b) prudência. 

c) compreensibilidade. 

d) fiabilidade. 

e) plenitude. 

 

 

I.7. Em janeiro de N, a SOCIEDADE DOIS, sediada em Lisboa, prestou um serviço a um cliente de 
Moçambique por 6 000 MT (meticais). Entre a data da venda e o dia da cobrança, a taxa de 
câmbio variou, tendo-se fixado sucessivamente em:  

30 MT = 1 EUR em janeiro de N 
40 MT = 1 EUR em 31 de dezembro de N 
50 MT = 1 EUR no dia da cobrança da totalidade da dívida, em outubro de N+1. 

Na demonstração dos resultados do ano N+1, a SOCIEDADE DOIS deverá ter registado um(a): 
a) ganho cambial de 30 Euros. 

b) ganho cambial de 50 Euros. 

c) perda cambial de 30 Euros. 

d) perda cambial de 80 Euros. 

e) nenhum dos anteriores. 

 
 

I.8. Se uma empresa depreciar um activo fixo tangível pelo critério das quotas decrescentes em 
vez do método das quotas constantes anuais, no final do primeiro ano de utilização do bem e 
após ter sido efectuada a depreciação anual desse bem: 

a) o valor líquido contabilístico do bem será superior. 
b) o EBITDA da empresa será maior. 
c) o EBT da empresa será superior. 
d) acaso o bem seja vendido logo nesse ano, a menos valia obtida não se altera. 
e) os testes de imparidade efectuados ao activo, caso existam perdas por imparidades, 

resultarão necessariamente em perdas por imparidade menores. 
[aceitam-se duas respostas:  
no ano da alienação, o bem não sofre depreciação, salvo se estiver sendo depreciado por duodécimos] 
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Gupo II (7 valores) 
 

Da empresa TTE reproduz-se a seguir, na página 6 deste Exame, uma parte dos balanços 
reportados ao final dos meses de novembro e dezembro do ano N. A empresa utiliza o sistema 
de inventário permanente e o custo médio ponderado na valorização dos inventários. 
 

II.1. (4 valores) 

Apresente, em diário, os lançamentos relativos aos factos patrimoniais e aos eventos de 
ajustamento ocorridos em dezembro de N a seguir enunciados. 
 

Durante o mês de dezembro de N, ocorreram apenas os factos e eventos de ajustamento 
seguintes: 

1. Compra a crédito de 5 000 unidades de mercadorias no valor de 10 000 Euros. A empresa 
tinha emitido um cheque em novembro no valor de 1 200 Euros, a título de adiantamento. 
Estas operações foram sujeitas a IVA à taxa de 20%. 

 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

1 Compra de mercadorias 32  10 000 

  2432  2 000 

   221 12 000 

  221   1 200 

   228 1 000 

   2434 200 

 

2. A empresa efectuou uma única venda a pronto pagamento, de 2 500 unidades, tendo 
concedido de imediato um desconto comercial de 10%, que ascendeu a 1 000 Euros, mais 
IVA. Esta operação esteve sujeita a IVA à taxa de 20% e o custo da venda ascendeu a 4 250 
Euros. 

 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

2 Venda a pronto  711 9 000 

   2433 1 800 

  12  10 800 

  611 32 4 250 

 

3. Compra e pagamento de gasolina por 200 Euros, com IVA incluído à taxa de 20%. 
 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

3 Compra de gasolina 624 12 200 
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4. Contracção de um empréstimo bancário no montante de 80 000 Euros, a reembolsar em 
duas prestações anuais. O primeiro reembolso será de 20 000 Euros e irá ocorrer em 1 de 
dezembro de N+1, data em que serão também pagos 9 000 Euros de juros respeitantes aos 
12 meses anteriores. O outro reembolso será em N+3. 

 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

4 Empréstimo bancário 12 2511 80 000 

  6911 2722 750 

 

5. Pagamento da renda dos escritórios da sociedade relativa ao mês de janeiro de N+1. Esta 
renda, na quantia líquida de 750 Euros, foi sujeita a retenção na fonte de IRS à taxa de 25%. 

 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

5 Pagamento da renda do escritório  12 750 

   242 250 

  281  1 000 

 

6. Pagamento a um engenheiro dos honorários relativos à manutenção das instalações 
eléctricas do escritório, efectuado em dezembro de N, tendo a empresa efectuado uma 
retenção na fonte de 500 Euros, a título de IRS e à taxa de 25%, que entregará ao Estado 
em Janeiro de N+1. Esta prestação de serviços está sujeita a IVA à taxa de 20%. 

 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

6 Honorários do engenheiro 6221  2 000 

  2432  400 

   242 500 

   12 1 900 

 

7. Entrega ao Estado de 5 000 Euros referente ao IVA apurado no mês anterior. 
 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

7 Pagamento de impostos 2436 12 5 000 

 

8. O saldo das dívidas a receber de clientes no final de novembro de N estava deduzido de 
perdas por imparidade no montante de 5 000 Euros. No final do mês de dezembro, existia 
uma forte probabilidade de a empresa não conseguir receber 2 500 Euros de dívidas de um 
cliente, sendo este o único valor de cobrança duvidosa a esta data. 

 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

8 Redução da perda por imparidade 219 7621 2 500 
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II.2 (2 valores) 

Após os registos da alínea II.1 anterior, determine as dez incógnitas identificadas com as letras 
A a J no mapa apresentado abaixo, respectivamente no Activo (incógnitas A a D) e no Passivo 
(incógnitas E a J). 
 

ALGUNS ELEMENTOS DOS BALANÇOS (em Euros) 
 

 30 NOV N 31 DEZ N  30 NOV N 31 DEZ N 

Activo   Capital próprio   

Activos não correntes   (...)   

(...)   Passivo   

   Passivos não corrente   

Activos correntes   Financiamentos obtidos 0 E=60 000 

Mercadorias (Ver Questão II.3) ? 29 750    

Clientes 35 000 A=37 500 Passivos correntes   

Fornecedores 1 200 B= 200 Financiamentos obtidos 0 F=20 000 

Outras contas a receber 0 C= 0 Fornecedores 40 000 G=50 800 

Diferimentos 0 D= 1 000 Estado e outros entes públicos 25 000 H=20 350 

(...)   Outras contas a pagar 0 I=750 

   Diferimentos 0 J= 0 
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CÁLCULOS AUXILIARES DA INCÓGNITAS: 

[A] Clientes líquidos de perdas por imparidade a 30 Nov N = [35 000] = Clientes – perda por imparidade acumuladas[5 

000] logo as dívidas a receber são 40 000. 

Se as perdas por imparidade reduzem de 5 000 para 2 500, a única venda que ocorreu foi recebida de imediato e não se 

verificou nenhum recebimento neste período o saldo a 31 Dez N = 40 000 -2 500 = 37 500. 

[B] O valor inscrito no activo corrente, no balanço a 30 Nov N na rubrica de fornecedores diz respeito ao adiantamento 

efectuado. Como se verificou a compra em Dez N e o adiantamento efectuado diz respeito a essa compra e foi anulado, o 

saldo a 30 Dez N é de 200. 

[C] + [J] Não ocorreram quaisquer operações que tivessem sido utilizadas contas de Outras contas a receber e 

Diferimentos de rendimentos pelo que o valor é  0. 

[D] A operação n.º 5 implicou o pagamento de um custo mas cujo o reconhecimento só deverá ser efectuado em N+1 pelo 

que em N deverá ser reconhecido um Diferimentos de gasto pelo que o valor é  1 000. 

[E] + [F] A empresa contraíu um empréstimo no montante de 80 000. Desse empréstimo a empresa espera reembolsar 

20 000 [E] a menos de 12 meses da data de realização do balanço e os restantes 60 000 a mais de 12 meses. As dívidas 

que a empresa espera vir a liquidar a menos de 12 meses da data de realização do balanço são consideradas como Passivo 

Corrente sendo classificado como Passivo Não Corrente aquelas que espera vir a liquidar a mais de 12 meses. 

[G] O saldo das dívidas a Fornecedores c/c é de 40 000 a 30 Nov de N. Durante o mês de dezembro a empresa efectuou 

uma compra a crédito no montante de 12 000 tendo anulado o adiantamento efectuado anteriormente no montante de 1 

200. Assim o saldo final é de 40 000+12 000 -1 200 =  50 800. 

[H] O saldo das dívidas ao Estado é de 25 000 a 30 Nov de N. Durante o mês de dezembro a empresa efectuou os 

seguintes movimentos na rubrica do Estado e outros entes públicos: 

Operações que aumentaram as dívidas da empresa junto do Estado:  

[1] Iva regularização + [2] Iva liquidado + [5] Irs retenção a terceiros + [6] Irs retenção a terceiros 

200+1 800+250+500 = 2 750 

 Operações que dimimuíram  as dívidas da empresa junto do Estado 

[1] Iva dedutível + [5] Iva dedutível + [7] Iva a pagar – liquidação do imposto 

2 000+400+5 000 = 7 400 

Assim o saldo final da rubrica Estado e outros entes públicos é de : 

25 000 + 2 750 – 7 400= 20 350  

 [I] O valor da rubrica Outras contas a pagar é relativo à operação [4] e referente aos juros a reconhecer no período 

económico N. Os juros pela utilização do empréstimo, a liquidar em N+1 é de 9 000 e relativo a 12 mes  sendo o valor 

mensal de 750 [9 000/12]. Como o empréstimo foi contraído em 1 de dezembro de N, a empresa deverá reconhecer como 

gasto de N o período de 1 mês na quantia de 750. 
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II.3 (0,75 valores) 

Calcule o custo unitário das mercadorias a 30 de novembro, sabendo que a empresa 
comercializa apenas uma mercadoria e que utiliza na valorização das mesmas o custo médio 
ponderado e que a 31 de Dezembro existiam em armazém 17 500 unidades.  

 

CUSTO UNITÁRIO DAS MERCADORIAS EM ARMAZÉM, A 30 DE NOVEMBRO 
O saldo dos inventários à data de 31Dez N é de 29 750 Euros e respeitante a 17 500 

unidades. 

Sabe-se que a empresa comprou durante esse período 5 000 unidades ao preço unitário 2 

Euros e com um valor global de 10 000 euros, e vendeu 2 500 unidades com um custo das 

mercadorias vendidas de 4 250 Euros. 

 

Assim as unidades existentes em 30 Nov N são de:  

X+ 5 000 [compras] – 2 500 [vendas] = 17 500 � X= 15 000 unidades 

 

Como a empresa vendeu  2 500 unidades pelo valor de  4 250 Euros o custo unitário de cada 

unidade vendida é de  4 250/2 500= 1,7 Euros cada logo,  

 

[15 000 unidades x Punit + 10 000 Euros]/[15 000 unidades+5 000 unidades]=1,7 Euros 

Sendo então o Punit de 1,6 Euros e o valor do inventário em 30 Nov N de 15 000 unidades x 

1,6 = 24 000 Euros 

 

Esse valor global poderá ser confirmado pela seguinte expressão: 

CMV= Inventário inicial + Compras – Inventário Final 

 4 250 = X + 10 000 – 29 750 � X = 24 000 Euros 

 

II.4 (0,25 valores) 

Calcule os fluxos de caixa das actividades de financiamento durante dezembro do ano N. 
 

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO: 
O único fluxo de caixa das actividades de financiamento que ocorreu durante dezembro de N 

foi o empréstimo contraído pela empresa na operação [4] constituindo um recebimento no 

montante de 80 000. 
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Gupo III (5 valores) 

 

Relativamente aos activos não correntes da empresa XYX, sabe-se que os bens sujeitos a 
depreciação são depreciados em linha recta em duodécimos. 
 
III.1. (2,5 valores) 

No Balanço de 31/12/N-1 a empresa apresentava um valor em Activo Fixo Tangível de 55 000 
Euros que respeitava a uma viatura pesada para a qual tinha sido celebrado um contrato de 
locação financeira em agosto de N-1. Neste contrato ficou estabelecido o pagamento de 
prestações trimestrais de 4 000 Euros, sendo a primeira paga logo no momento da celebração 
do contrato. Este contrato está sujeito a IVA à taxa de 20%. 

Ainda relativamente ao mesmo Balanço, sabe-se que o valor do financiamento obtido é de      
53 500 Euros e respeita todo a este contrato de locação financeira. 

Sabe-se ainda que na Demonstração dos Resultados do ano N-1 o valor das depreciações da 
viatura pesada ascendia a 5 000 Euros. 
 

III.1.a) (1 valor) 

Calcule o valor do contrato de locação financeira. 

VALOR DO CONTRATO: 
55 000 + 5 000 = 60 000 

 
 

 

Registe o contrato de locação financeira e o pagamento da primeira prestação. 

(NOTA: se não conseguiu determinar o valor do contrato no ponto anterior, considere que é 61 000 
Euros). 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

 Celebração contrato 434 251 60 000 

 Pagamento 1ª renda  12 4 800 

  251  4 000 

  2432  800 

     
 

III.1.b) (0,5 valores) 

Calcule a vida útil da viatura. 

VIDA ÚTIL DA VIATURA: 
(60 000 / (12.a)) x 5=5 000 ; a = 5 anos ou  

Depreciação de n -1 = (60 000 / a anos ) x (5 meses / 12 meses) = 5 000 ; a = 5 anos  
 

III.1.c) (0,5 valores) 

Calcule o valor do juro incluído na segunda prestação. 

VALOR DO JURO INCLUÍDO A SEGUNDA PRESTAÇÃO: 
60 000 – 4 000 – x = 53 500; x = 2 500 

Juro = 4 000 – 2 500 = 1 500 
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d) (0,5 valor) 

Registe o pagamento da segunda prestação. 
(NOTA: se não conseguiu determinar o valor do juro, assuma que é 500 Euros) 
 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

 Pagamento da 2ª prestação  12 4 800 

  2432  800 

  251  2 500 

  691  1 500 

     

 

III.2. (2,5 valores) 

Durante o ano N a empresa comprou, em abril de N, um armazém, com objectivo de o arrendar 
a terceiros, por 120 000 Euros. O IMT e as despesas desta escritura de compra e venda foram 
8.000 Euros, pagas de imediato. Aquando da escritura foi pago 50% do valor de compra do 
armazém e o restante podia ser pago até agosto. 
 

III.2.a) (1 valor) 

Registe a compra do armazém. 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

 Compra de Armazém 422  120 000 

   12 60 000 

   271 60 000 

 IMT 422 12 8 000 

 
III.2.b) (1 valor) 

Sabendo que a vida útil deste armazém é de 20 anos e que o valor do terreno corresponde 

a 25% do valor de aquisição, calcule e registe o valor da depreciação de N. A empresa utiliza 

o modelo do valor de aquisição na contabilização deste activo e deprecia-o pelo método da 

linha recta (quotas constantes) em duodécimos. 

DEPRECIAÇÃO ANUAL DE N 
((128 000 x 0,75)/(20 x 12)) x 9 = 3 600 

 
  

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

 Depreciações 641 428 3 600 

     

 
III.2.c) (0,5 valores) 

Se a empresa tivesse registado no final do ano o valor de 1 000 Euros na conta 66 – Perdas 

por reduções de justo valor, determine o justo valor do imóvel a 31/12/N. 

JUSTO VALOR DO IMÓVEL: 
128 000 – 1 000 = 127 000 
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Gupo IV (4 valores) 
 

Relativamente à sociedade SPQR, S.A. é conhecida a Demonstração das Alterações do Capital 
Próprio do ano N que está reproduzida abaixo (valores em Euros). 

 

Sabendo que as únicas transacções com impacto nos capitais próprios que tiveram lugar no ano N 
foram um aumento de capital, a aplicação dos resultados do ano anterior e uma revalorização de 
um equipamento básico, pretende-se que: 

 

IV.1. (1,5 valores) 

Registe o aumento de capital sabendo que o mesmo foi realizado através da entrega à sociedade de 

um terreno avaliado em 40 000 Euros, destinado à construção de uma loja, e o restante em 

dinheiro. 
 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

 Emissão de capital 26  70 000 

   51 50 000 

   54 20 000 

 Realização do capital emitido 431  40 000 

  12  30 000 

   26 70 000 

     

     

 

 

 

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe 

DESCRIÇÃO Capital 
realizado 

Prémios 
de 

emissão 

Reservas 
legais 

Outros 
Reservas 

Excedentes de 
revalorização 

Resultados 
transitados 

Resultado 
líquido do 

período 
Total 

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N 100 000 10 000 16 000 4 000 22 500 30 000 15 000 197 500 
         

ALTERAÇÕES NO PERÍODO         

Excedentes de revalorização de 
activos fixos 

    15 000   15 000 

Outras alterações reconhecidas no 
capital próprio 

  750 500  13 750 -15 000 - 
         

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO       35 000 35 000 
         

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE 
CAPITAL NO PERÍODO 

        

Realizações de capital 50 000       50 000 

Realizações de prémios de emissão  20 000      20 000 

Distribuições      -10 000  -10 000 
         

POSIÇÃO NO FINAL DO PERÍODO N 150 000 30 000 16 750 4 500 37 500 33 750 35 000 307 500 
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IV.2. (1,5 valores) 

Registe a aplicação dos resultados do ano anterior e o pagamento dos dividendos aos accionistas 

sabendo que este esteve sujeito a retenção na fonte à taxa de 25%. 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

 Transferência dos resultados 818 56 15 000 

 Aplicação dos resultados 56  15 000 

   551 750 

   552 500 

   26 10 000 

   56 3 750 

 Pagamento dos dividendos 26  10 000 

   12 7 500 

   242 2 500 

 

IV.3. (0,5 valores) 

Registe a revalorização do equipamento básico, o qual tinha sido adquirido inicialmente por                   

100 000 Euros, sabendo que a mesma foi efectuada após o registo das depreciações do ano N e 

que, no momento da revalorização, o equipamento se encontrava 25% depreciado. 

Nº Descrição Débito Crédito Valor 

 Revalorização de equipamento 433  20 000 

   438 5 000 

   58 15 000 

 

CÁLCULOS: 
O aumento no VLC foi de 15 000, logo a revalorização aumentou em 20% (15 000 / 75 000) o 

saldo das contas 433 e 438. 

 
IV.4. (0,5 valores) 

Sabendo que em N+1 a SPQR, S.A. apresentou uma rendibilidade dos capitais próprios (ou Return 

on Equity – ROE) de 20%, calcule o resultado líquido do período N+1 assumindo que não existiu 

mais nenhuma operação com impacto em contas do capital próprio. 

ROE N+1 = Resultado Líquido do Período N+1 / Capital Próprio N+1 

Capital Próprio N+1 = Capital Próprio N + Resultado Líquido do Período N+1 

ROE N+1 = R.L.P. N+1 / (C.P. N + R.L.P. N+1) 

R.L.P. N+1 = (C.P. N x ROE N+1) / (1 – ROE N+1) 

R.L.P. N+2 = (307 500 x 0,20) / (1 – 0,20) = 76 875 Euros 


