
FACULDADE DE ECONOMIA – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

Exame de 2.ª época de Contabilidade Financeira –  2.º semestre 2009/10 

Data: 18 de Junho de 2010  Início: 14:30  Duração: 2h00m 

 

Cotação e tempo esperado de resolução: 

Grupo 1 – Questões de resposta múltipla e verdadeiro ou falso  5 valores  

Grupo 2 – Inventários        5 valores  

Grupo 3 – Activos e passivos não correntes     5 valores  

Grupo 4 – Capital próprio e investimentos financeiros   5 valores  

 

 

 

As dúvidas são resolvidas pelo aluno apresentando os pressupostos usados. 

Os grupos deverão ser elaborados nos locais indicados. 

Esta primeira folha deverá conter o nome e o número do aluno. 

Este exame tem uma classificação correspondente a 55 por cento da nota final. 

Só podem usar calculadoras que tenham as quatro funções matemáticas básicas (adição, 

subtracção, divisão e multiplicação). 

Só podem ter nos lugares a calculadora e a caneta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: __________________________________________________________    N.º________ 



Grupo 1 – Questões de resposta múltipla e verdadeiro ou falso 
Nas questões de verdadeiro e falso e de resposta múltipla, coloque um círculo na resposta 
certa. Cada questão vale um 1/3 de um valor. Uma resposta errada diminui a nota final em 
1/3 de uma resposta certa (ou seja, 1/9 de um valor). 
 
1. Os supermercados Continente muito provavelmente terão um ciclo operacional mais 

curto do que a empresa de automóveis Ford.  
 

Verdadeiro                            Falso 
 

2. Um plano de benefícios pós-emprego em que a entidade patronal se responsabiliza por 
colocar todos os anos 2% do salário bruto do trabalhador num fundo é um plano de 
contribuição definida.  

 
Verdadeiro                            Falso 

 
3. Pelo método degressivo de cálculo de depreciações o valor residual é ignorado para 

efeitos de cálculo do valor da depreciação anual até que o valor contabilístico seja igual 
ao valor residual.  

 
Verdadeiro                            Falso 

 
4. Numa empresa comercial, se o valor do CMVMC (custo das vendas) for de 1.210.000, 

o valor das mercadorias adquiridas for de 1.200.000 e o valor do inventário final 
(apresentado no balanço) for de 120.000, então o valor de inventário inicial é de 
110.000.  

 
Verdadeiro                            Falso 

 
 
5. Se uma empresa teve um decréscimo de inventário de 3 milhões e um aumento na 

conta de fornecedores de 2 milhões, então o cash flow de actividades operacionais 
aumentará por 1 milhão. 

 

Verdadeiro                       Falso 
 

6. Uma influência significativa numa outra empresa é assumida quando o investidor tem 
mais de 50 por cento mas menos de 100 por cento das acções com direito de voto. 

 
Verdadeiro                     Falso 

 
7. A demonstração de fluxos de caixa divide todas as operações de caixa em quatro 

categorias.  
 

Verdadeiro                            Falso 
 

8. Apenas os rendimentos que tenham sido recebidos em dinheiro podem ser relatados na 
demonstração dos resultados.  

 
Verdadeiro                       Falso 

 
 

 
 



9. Considere o seguinte:  
 

− Inventário de abertura  10 unidades a $10/unidade  

− Primeira compra  35 unidades a $11/unidade 

− Segunda compra  40 unidades a $12/unidade 

− Terceira compra  20 unidades a $13/unidade 
 

 
 
− Oitenta e três unidades foram vendidas. Qual é o valor do inventário de fecho se for 

usado o FIFO como método de custeio? 
a. 260. 
b. 232. 
c. 284. 
d. 268. 

 
10. A conta de perdas por imparidade acumuladas tem um saldo credor ainda não ajustado 

de 650. As quantias que a empresa espera não receber do período estimam-se que 
sejam 3,5 por cento das vendas de 600 000. Depois de registar o ajustamento da 
correcção das dívidas a receber qual será o saldo credor da conta de perdas por 
imparidade acumuladas? 
a. 21 650  
b. 21 000 
c. 20 350 
d. 650 

 
11. Uma empresa emite 5 000 acções ordinárias a serem realizadas através da entrega de 

um edifício. Na data da transacção o preço de mercado das acções ordinárias era de 40€ 
por acção e o valor nominal unitário era de 5€. A que valor deve o edifício ser 
registado? 
a. 25 000  
b. 200 000 
c. 175 000 
d. 225 000 

 
12. A contabilização de um empréstimo por obrigações a taxa de juro zero é o mesmo que:  

a. A contabilização de um empréstimo por obrigações emitido a desconto 
b. A contabilização de um empréstimo por obrigações emitido a prémio. 
c. A contabilização de um empréstimo por obrigações emitido ao par. 
d. A contabilização de uma acção emitida por um preço abaixo do par. 

13. Qual das seguintes empresas não irá incluir a rubrica de CMVMC (gasto de vendas) na 
sua demonstração de resultados? 
a.  Uma grande empresa de advocacia 
b. Uma empresa de stands de automóveis 
c. Uma rede de pizzarias 
d. Uma empresa que produz chips para computadores 



 

14. Uma empresa adquire um terreno, pagando-o via a emissão de 10 000 acções (valor par 
de 10 e valor de mercado na altura de 20). A avaliação do terreno atribui um valor de 
250 000 ao mesmo. O lançamento do terreno deve ser: 
a. Ao valor da avaliação (250 000), reconhecendo um ganho de 50 000. 
b. Ao valor que as acções tinham no mercado, i.e., 200 000. 
c. Pelo valor médio (225 000), reconhecendo um ganho de 25 000. 
d. Ao valor par das acções entregues (100 000). 

 

15. Qual das seguintes afirmações sobre resultados por acção (earnings per share - EPS) é 
verdadeira?   
a. Um resultado líquido superior resulta num EPS mais baixo. 
b. A emissão de mais acções ordinárias leva a um aumento do EPS. 
c. A compra de acções próprias leva o EPS a diminuir. 
d. Nenhuma das opções apresentadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo 2 – Inventários 
1. A empresa Fire, Lda., tem como actividade principal a venda de extintores e como 

actividade secundária a prestação de serviços na área de manutenção e revisão dos 
mesmos. 

2. Em 1 de Janeiro de X0 o valor do inventário líquido é de 900 correspondente a 50 
extintores. Nessa data, o valor realizável líquido é inferior ao custo de aquisição em 2 
por unidade. A empresa utiliza como critério de valorimetria de saída o custo médio 
ponderado. 

3. Durante o período X0 realizou as transacções dos pontos seguintes. 
4. Compra a crédito de 100 extintores ao preço unitário de 20, tendo sido concedido um 

desconto de quantidade na quantia de 100. A empresa tinha efectuado um 
adiantamento ao fornecedor na quantia de 500. Foi imputado ao comprador, despesas 
de transporte, pagas de imediato, no valor de 100. 

5. Venda a crédito, ao cliente The Wood, Lda, de 75 extintores ao preço unitário de 25. 
Foram debitadas despesas de transporte ao cliente na quantia de 125. A venda foi 
efectuada nos seguintes termos: 2/15 n/60. 

6. É adjudicado à empresa um contrato de manutenção de todos os extintores da empresa 
The Wall, SA, tendo sido facturado de imediato 3 000 correspondente a 30% do valor 
adjudicado.  

7. Por lapso não foi efectuado um desconto de quantidade ao cliente The Wood, Lda., 
tendo sido emitida uma nota de crédito correspondente a 5% do valor dos 
equipamentos. 

8. A conta de diferimentos apresenta um saldo inicial de 1 200 e relativo a um seguro 
anual de incêndio cuja cobertura se iniciou em 1 de Setembro de X-1. 

9. O cliente The Wood, Lda, liquidou a sua dívida ao fim de 10 dias. 
10. À data de 31 de Dezembro de X0 o valor realizável líquido dos extintores é superior ao 

seu custo de aquisição em 1,5 por unidade. 
11. Quanto ao contrato do ponto 6 em 31 de Dezembro de X0 a empresa já procedeu à 

manutenção de 45% da totalidade dos equipamentos. 
 
Pretende-se: 
a. O registo em diário das transacções de 4 a 9 (inclusivé). 
b. O(s) assento(s) em diário que julgue necessário(s) à data de 31 de Dezembro de X0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resolução  
 
Alínea a. 
 N.º Débito CréditoConta

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alínea b. 
 N.º Débito CréditoConta

 
 

Grupo 3 – Activos e passivos não correntes 
1. Uma empresa emitiu a 31 de Dezembro de X0 100 000 obrigações pelo valor nominal 

unitário de 2. Ficou estabelecido que o juro seria pago no fim de cada ano e o 
reembolso do capital fosse feito de uma só vez, pelo valor nominal, ao fim de 2 anos. 

2. Este empréstimo teve como finalidade adquirir um equipamento que ficou disponível 
para uso em Fevereiro de X1. Este equipamento é depreciado em linha recta e foi-lhe 
estimado um valor residual de 18 000. 

3. De seguida apresentam-se alguns dados retirados das demonstrações financeiras de X0 
e de X1, relativamente ao equipamento e ao empréstimo obrigacionista: 

 
Activo 31/12/X0 31/12/X1 
Activo fixo tangível (equipamento) 210 000 166 000 
Passivo   
Empréstimo obrigacionista 210 000 A 
Gastos   
Juros - 15 175 
Fluxos Caixa   
Pagamento de juros - 20 000 

 
Pretende-se: 
a. A determinação da taxa de juro efectiva do empréstimo obrigacionista. 
b. A determinação da taxa de juro nominal. 
c. Que determine o valor da incógnita A. 
d. O registo dos juros pagos a 31 de Dezembro de X1. 
e. Que registe o reembolso do empréstimo a 31 de Dezembro de X2. 
f. A determinação da vida útil do equipamento. 
g. O registo da venda a pronto deste equipamento ocorrida em Março de X2, sabendo 

que foi obtido um ganho de 2 000. 
 

Resolução  
 
Alínea a. 

      

      

      

      

      

 
 
 
 



Alínea b. 
      

      

      

      

      

 
Alínea c. 

      

      

      

      

      

 
Alínea d. 
 N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea e. 
 N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea f. 

      

      

      

      

      

 
Alínea g. 
 N.º Débito CréditoConta

 
 
 
 
 



Grupo 4 – Capital próprio e investimentos financeiros 
1. A empresa Fritz Lang com acções cotadas vendeu em X0 10 000 acções próprias por 

10 cada acção (a taxa de imposto sobre o rendimento é de 25 por cento) que tinham 
sido compradas por 8 cada. Os custos de transacção foram de 1 000.  

2. A empresa The testament of Dr. Mabuse comprou 1 000 acções próprias da empresa 
Fritz Lang. Os custos de transacção foram de 100. 

3. O justo valor das acções da empresa Fritz Lang à data de fecho de X0 era de 11 por 
acção. 

4. A empresa The testament of Dr. Mabuse em X0 apenas realizou a transacção de 
compra das acções e a aplicação dos lucros de X-1, e o capital próprio de abertura e 
fecho de X0 é o abaixo: 

 
 X0 X-1
Capital 50 000 50 000
Reservas 34 000 24 000
Resultados líquidos 900 12 000  

 
5. A empresa The testament of Dr. Mabuse vendeu as acções da empresa Fritz Lang por 

12 cada e os custos de transacção foram de 150. 
 
Pretende-se: 
a. O registo da venda das acções próprias na empresa Fritz Lang. 
b. Que indique na empresa The testament of Dr. Mabuse qual foi a classificação atribuída 

ao activo justificando a sua escolha. 
c. Que indique qual foi a aplicação dos lucros de X-1 em X0 na empresa The testament of 

Dr. Mabuse. 
d. Que indique em X1 qual o ganho a apresentar na demonstração dos resultados da 

empresa The testament of Dr. Mabuse se o activo tivesse sido mensurado ao custo. 
 

Resolução 
 
Alínea a. 
 N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea b. 

      

      

      

      

      

 
 
 



Alínea c. 
      

      

      

      

      

 
Alínea d. 

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resolução do grupo 1 – Questões de resposta múltipla e verdadeiro ou falso 
f f f v v f f f c b b a 
 

Resolução do grupo 2 – Inventários 
 
Alínea a. 
N.º Débito Crédito
4 Mercadorias 31 1.900

Fornecedores 22 1.900
Compra de mercadorias
Mercadorias 31 100

Depósitos à ordem 12 100
Factura do transportador
Adiantamento a fornecedores 22 500

Fornecedores 22 500
Pela imputação do adiantamento

5 Venda de mercadorias 71 1.875

Prestação de serviços-transporte 72 125
Clientes 21 2.000
Pela venda de mercadorias

Custo das mercadorias vendidas 61 1.450
Mercadorias 32 1.500
Correcção inventários/Perdas por imparidade acumuladas 32 50

Pela redução do activo
6 Prestação de serviços-manutenção 72 3.000

Clientes 21 3.000

Pelos serviços facturados
7 Rédito de vendas 718 93,75

Clientes 211 93,75

Pelo desconto comercial efectuado
8 Forn. e serviços externos - Seguros 62 1.200

Diferimento de gastos 28 1.200

Pelo reconhecimento do gasto
9 Depósitos à ordem 12 1.868,125

Gasto com descontos de pronto pagamento 682 38,125

Clientes 211 1.906,25
Pelo recebimento da dívida 

Conta

 
 
Alínea b. 



N.º Débito Crédito
10 Acréscimo da prestaçaõ de serviços 27 1 500

Prestação de serviços 72 1 500
Pela  dívida a receber por acréscimos de réditos

11 Mercadorias/perdas por imparidade acumuladas 32 50
Rédito de reversão 77 50
Reversão de perda

Conta

 
 

Resolução do grupo 3 – Activos e passivos não correntes 
 
Alínea a. 0,07226 
 
Alínea b. 0,1  
 
Alínea c. 205.175 
 
Alínea d. 
conta débito Crédito 
Juros suportados (69) 15.175  
Financiamentos Emp. Ob 
(25) 

4.825  

DO (12)  20.000 
  
Alínea e. 
conta débito Crédito 
   
Financiamentos Emp. Ob 
(25) 

200.000  

DO (12)  200.000 
 
Alínea f. 4 anos 
 
Alínea g. 
Conta débito Crédito 
AFT (43)  210.000 
Dep. Acumuladas (43) 52.000  
DO (12) 160.000  
Outros ganhos (78)  2.000 
 

Resolução do grupo 4 – Capital próprio e investimentos financeiros 
 
Alínea a.  



N.º Débito Crédito
Depósitos à ordem 12 99 000
Acções próprias 52 80 000
Outras variações no capital próprio 59 19 000
Pela venda de acções próprias
Outras variações no capital próprio 59 4 750
Estado imposto corrente 24 4 750
Imposto corrente
Reservas legais 58 80 000
Outras reservas 58 80 000
Transferência entre reservas

Conta

 
 
Alínea b. Justo valor através de resultados  
 
Alínea c. Reservas 10 000 e dividendos 2 000 
 
Alínea d. 1 750 
 


