
FACULDADE DE ECONOMIA – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
 

Exame 2.ª época de Contabilidade Financeira – 2.º semestre 2008/09  
Data: 19 de Junho de 2009  Início: 12h30m  Duração: 2h00m 

 
Cotação e tempo esperado de resolução: 

Grupo 1 – Questões de verdadeiro ou falso e de resposta múltipla  5 valores 30m 
Grupo 2 – Demonstrações financeiras      4 valores 24m 
Grupo 3 – Inventários        4 valores 24m 
Grupo 4 – Passivos correntes e não correntes     4 valores 24m 
Grupo 5 – Investimentos financeiros      3 valores 18m 

 
 
 
 
 

As dúvidas são resolvidas pelo discente apresentando os pressupostos usados. 
 

Os grupos deverão ser elaborados nos locais indicados. 
 

Todas as folhas entregues deverão conter o nome e o número. 
 

Este exame de 1.ª época tem uma classificação correspondente a 50 por cento da nota final. 
 

Só podem usar calculadoras que tenham as quatro funções matemáticas básicas (adição, 
subtracção, divisão e multiplicação). 

 
Os alunos só podem ter nos lugares a calculadora e a caneta. 
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Grupo 1 – Questões de verdadeiro ou falso e de resposta múltipla 
Nas seguintes questões coloque um círculo na sua resposta. 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. O nível de influência/controlo sobre a outra empresa é um factor fundamental para 

determinar o método adequado de contabilizar um investimento de longo prazo. 
 

Verdadeiro                            Falso 

2. Um passivo contingente, que é provável e que pode ser razoavelmente estimado, deve 
ser registado e reportado como um passivo. 

Verdadeiro                            Falso 

3. Quando os passivos correntes diminuem ao longo de um ano dá-se um aumento dos 
cash flows operacionais. 

Verdadeiro                            Falso 

4. Quando o método do custo médio unitário é utilizado para contabilizar os inventários 
o valor final de inventários e o custo das vendas (CMVMC) são valorizados a diferentes 
custos por unidade no sistema de inventário intermitente. 

Verdadeiro                            Falso 

5. As grandes cadeias comerciais provavelmente usam o método do custo específico para 
a maioria dos itens do seu inventário. 

Verdadeiro                            Falso 

6. A conta de diferimento de rédito de rendas é um exemplo de um passivo que 
usualmente não é satisfeito pelo recebimento de dinheiro, mas antes por dar permissão 
para a ocupação do espaço cuja renda foi paga antecipadamente. 

Verdadeiro                            Falso 

7. A inclusão de um investimento em empresas associadas no balanço implica que a 
empresa tenha uma influência significativa, detendo entre 20 e 50% do capital com 
direito de voto da outra empresa. 

Verdadeiro                            Falso  
 
8. Qual das seguintes expressões representa as acções que são correntemente detidas 

pelos investidores? 
A. Acções autorizadas. 
B. Acções emitidas. 
C. Acções em circulação no mercado (outsanding).  
D. Acções não emitidas. 
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9. Qual das seguintes afirmações, sobre os resultados por acção, é verdadeira? 

A. Indica a porção dos resultados que é distribuída aos accionistas, como retorno do 
seu investimento. 

B. Muitos investidores gostam de os ver aumentar ao longo do tempo, indicando uma 
crescente capacidade de gerar lucros. 

C. Comparar os resultados por acção de várias empresas permite aos investidores 
determinar qual o melhor investimento: a empresa com o resultado por acção mais 
elevado. 

D. Se o resultado por acção é de $5, então o dividendo máximo possível é de $2,5. 
 
10. Qual das seguintes afirmações é uma desvantagem para a empresa que emite 

obrigações? 
A. O pagamento de juros. 
B. A liquidez das obrigações faz com que sejam atraídos investidores que não desejam 

mantê-las até à maturidade. 
C. O elevado reembolso de capital na maturidade. 
D. Os dividendos que a empresa paga aos detentores das obrigações em todos os 

períodos 
 
11. Qual das seguintes afirmações é falsa? 

A. Visto que os “junk bonds” têm um risco mais elevado que as obrigações com um 
rating acima do nível considerado indicado para investimento, nos EUA os bancos, 
fundos e trusts não podem investir neles. 

B. As obrigações com uma call option inerente (callable bonds) podem ser retiradas 
dos mercados financeiros antes da maturidade, sendo essa opção da entidade que 
adquiriu as obrigações. 

C. Certas emissões obrigacionistas têm como garantia activos da empresa emissora. 
 

12. Qual das seguintes afirmações é falsa? (Nota: rotação dos activos fixos = vendas 
líquidas e prestações de serviços / média dos activos fixos líquidos). 
A. Uma redução da vida útil estimada dos activos fixos leva a uma rotação dos activos 

fixos mais elevada. 
B. A utilização do método de depreciação acelerado, em vez do método de 

depreciação em linha recta, leva a uma rotação dos activos fixos mais elevada. 
C. A aquisição de mais activos fixos com uma vida útil longa quando a empresa está 

em crescimento leva a uma menor rotação dos activos fixos. 
D. A venda de activos fixos com uma vida útil longa, em simultâneo com a 

manutenção do nível das vendas, leva a uma rotação dos activos fixos mais baixa. 
 
13. Qual dos seguintes valores devem ser subtraídos ao custo de aquisição de um 

equipamento adquirido a um fornecedor? 
A. O custo de instalar o equipamento. 
B. Um desconto comercial oferecido pelo fornecedor. 
C. O custo de alargar a entrada dum edifício, permitindo a entrada e instalação do 

equipamento. 
D. O custo do transporte do equipamento até ao local onde vai ser instalado. 
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14. Na demonstração de resultados o valor de devoluções de vendas normalmente é: 

A. Adicionado aos gastos de vendas. 
B. Subtraído da margem bruta, para determinar as vendas líquidas. 
C. Adicionado no cálculo do custo das vendas (CMVMC). 
D. Subtraído às vendas brutas de maneira a determinar as vendas líquidas. 

 
15. Quando uma venda a crédito é feita a 10 de Maio nas condições 2/10, tudo a 30 dias e 

o cheque do cliente é recebido em 19 de Maio, qual das seguintes afirmações está 
correcta? 
A. O débito em depósitos à ordem vai ser igual ao crédito na conta de clientes, porque 

o desconto foi lançado no dia 10. 
B. Vai haver um débito em “descontos em vendas” no dia 10. 
C. O débito em depósitos à ordem vai ser menor do que o crédito na conta de 

clientes. 
D. Vai haver um crédito em “descontos em vendas”. 
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Grupo 2 – Demonstrações financeiras 
1. Da empresa Mistery train foi elaborado provisoriamente à data de fecho de X0 o 

balanço apresentado abaixo e este não inclui os efeitos dos eventos/informações 
resultantes da auditoria relativa ao período findo de X0. 

 
Balanço

Activos
Activos não correntes
Activos fixos tangíveis 205.300
Total de activos não correntes 205.300
Activos correntes
Clientes 321.000
Diferimentos 13.000
Caixa e depós itos bancários 200
Total de activos correntes 334.200
Total dos activos 539.500
Capital próprio e pass ivos
Capital próprio
Capital realizado 100.000
Prémios de emissão 10.000
Outras reservas 45.000
Resultados líquidos 90.000
Total do capital próprio 245.000
Passivos
Passivos não corrente
F inanciamentos obtidos 3.000
Total dos passivos não correntes 3.000
Passivos correntes
Fornecedores 240.200
Estado e outros entes públicos 15.000
F inanciamentos obtidos 7.000
Outras contas a pagar 24.300
Diferimentos 5.000
Total dos passivos correntes 291.500
Total dos passivos 294.500
Total do capital próprio e passivos 539.500

 

 
2. O gasto de depreciação do período é de 50 000 e a empresa reconheceu erradamente  

53 000. 
3. Os passivos por financiamentos são dívidas por locações financeiras cujo valor a pagar 

dentro do próximo período (X1) é de 3 000 e o restante nos períodos seguintes. 
4. Aumento de capital através da emissão de 20 000 novas acções com um valor nominal 

de 1 e um valor de emissão de 1,2 liberado no período em dinheiro. 
5. As dívidas a receber de clientes estão corrigidas em 10 000 mas a quantia que a empresa 

espera não receber de clientes é de 12 000. 
6. Um dos serviços já facturado pela empresa na quantia de 15 000 ainda não tinha sido 

prestado. 
7. O resultado apresentado no balanço é antes de imposto sobre o rendimento e a taxa de 

imposto sobre o rendimento é de 25 por cento. 
 
Pretende-se: 
a. A escrituração nos livros da empresa dos assentos de ajustamentos. 
b. A reelaboração do balanço. 
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Universidade Nova de Lisboa                                                          Faculdade de Economia 

Exame de 2.ª época de Contabilidade Financeira 2.º semestre de 2008/09  6 

Resolução 
Alínea a. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea b. 

Balanço
Activos
Activos não correntes
Activos fixos tangíveis
Total de activos não correntes
Activos correntes
Clientes
Diferimentos
Caixa e depós itos bancários
Total de activos correntes
Total dos activos
Capital próprio e pass ivos
Capital próprio
Capital realizado
Prémios de emissão
Outras reservas
Resultados líquidos
Total do capital próprio
Passivos
Passivos não corrente
F inanciamentos obtidos
Total dos passivos não correntes
Passivos correntes
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
F inanciamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Total dos passivos correntes
Total dos passivos 
Total do capital próprio e passivos
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Grupo 3 – Inventários 
1. Em 31 de Dezembro de X-1 a empresa Beta possuía em armazém 1 500 unidades de 

mercadoria no valor de 3 000.  
2. A empresa usa como método de custeio o LIFO e efectuou durante o período X0 as 

transacções indicadas a partir do ponto 3. 
3. Aquisição a pronto de 1 000 unidades de mercadorias ao preço unitário de 3. Foi obtido 

um desconto de pronto pagamento de 5 por cento. Os custos de transporte foram 1 
000 e foram pagos de imediato.  

4. Venda a crédito de 1 800 unidades de mercadoria ao preço unitário de 10.  
5. O cliente do ponto anterior devolveu 100 unidades de mercadoria.  
6. Foram roubadas 10 unidades de mercadoria. 
 
Pretende-se: 
a. A elaboração da ficha de armazém para a mercadoria. 
b. O registo das transacções mencionadas no diário utilizando o sistema de inventário 

permanente. 
c. O cálculo do resultado bruto das vendas (vendas menos custo das vendas) se tivesse 

sido utilizado o custo médio ponderado. 
 

Resolução 
 
Alínea a. 

Entradas Saídas Inventários
Trans. Quant. Preço Quantia Quant. Preço Quantia Quant. Preço Quantia

1
2

3

4

5  
 
Alínea b. 
N.º Débito CréditoConta
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N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea c. 
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Grupo 4 – Passivos correntes e não correntes 
1. São apresentadas abaixo algumas das transacções efectuadas pela empresa Lótus Azul 

durante o mês de Dezembro de X0. 
2. Adiantamento ao fornecedor TT de mercadorias no valor de 5 000. 
3. Recebimento, em Dezembro de X0, da renda referente a Janeiro de X1 de um edifício. 

O valor bruto é de 3 000 e está sujeito a retenção na fonte à taxa de 15 por cento. 
4. Compra de mercadorias ao fornecedor TT no montante de 20 000. A empresa usa o 

inventário permanente. 
5. Pagamento do valor em dívida ao fornecedor do ponto anterior, tendo sido obtido um 

desconto de pronto pagamento de 2 por cento sobre o valor facturado. 
6. Pagamento, em 31 de Dezembro de X0, de juros (cupão) de um empréstimo por 

obrigações iniciado em 1 de Janeiro de X0 e que tem uma maturidade de 5 anos. O 
valor nominal do empréstimo é de 500 000 e o seu valor de emissão foi de 480 000. A 
taxa nominal (taxa de cupão) é de 5 por cento e os juros são pagos anual e 
postcipadamente. A taxa de juro efectiva é de 5,94825 por cento e a empresa utiliza o 
método do justo valor (custo amortizado pelo método do juro efectivo) nos registos 
deste empréstimo. 

 
Pretende-se: 
a. O registo das transacções referidas do ponto 2 ao ponto 6. 
b. O cálculo do gasto de juros se a empresa usasse o método do custo para o registo do 

empréstimo por obrigações e os prémios (descontos) fossem amortizados em linha 
recta (ponto 6). 

 
Alínea a. 
N.º Débito CréditoConta

 
 
Alínea c. 
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Grupo 5 – Investimentos financeiros 
1. A empresa New rose hotel comprou em Novembro de X0 1 000 acções (de 1 000 000 

de acções em circulação) da empresa King of New York. 
2. À data de fecho de X0 e relativo ao investimento financeiro apresentam-se os 

elementos e quantias do balanço: 
 

Activo
Investimentos financeiros 3.000
Capital próprio
Outras variações de capital próprio 900  

 
Pretende-se: 
a. Que indique qual foi a classificação atribuída ao activo, justificando a sua escolha. 
b. Que calcule o custo do activo comprado em Novembro de X0. 
c. Que faça o registo se o activo fosse vendido em X1 pelo preço por acção de 4 com 

custo de transacção de 100. 
 

Resolução 
 
Alínea a. 

      

      

      

      

      

 
Alínea b. 

      

      

      

      

      

 
Alínea c. 
N.º Débito CréditoConta
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Resolução do grupo 1 – Questões de verdadeiro ou falso e de resposta múltipla 
 
v v f f f v v v  
c b c b d b d c 
 

Resolução do grupo 2 – Demonstrações financeiras 
 
N.º Débito Crédito
1 Depreciações acumuladas 43 3.000

Gasto de depreciações do período 64 3.000
Pela correcção da depreciações do período

2 Depósitos à ordem 12 24.000
Capital 51 20.000

Prémios de emissão 54 4.000
Aumento capital

3 Perdas por imparidade 65 2.000
Correcção de dívidas a receber 21 2.000
Dívidas que a empresa espera não receber

4 Rédito de prestação serviços 72 15.000
Diferimentos 28 15.000

Serviços ainda não prestados
5 Gasto de imposto sobre o rendimento 81 19.000

Dívida a pagar por ISR 24 19.000
Pelo gasto de ISR

Conta
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Activos
Activos não correntes
Activos fixos tangíveis 208.300
Total de activos não correntes 208.300
Activos correntes
Clientes 319.000
Diferimentos 13.000
Caixa e depós itos bancários 24.200
Total de activos correntes 356.200
Total dos activos 564.500
Capital próprio e pass ivos
Capital próprio
Capital realizado 120.000
Prémios de emissão 14.000
Outras reservas 45.000
Resultados líquidos 57.000
Total do capital próprio 236.000
Passivos
Passivos não corrente
F inanciamentos obtidos 7.000
Total dos passivos não correntes 7.000
Passivos correntes
Fornecedores 240.200
Estado e outros entes públicos 34.000
F inanciamentos obtidos 3.000
Outras contas a pagar 24.300
Diferimentos 20.000
Total dos passivos correntes 321.500
Total dos passivos 328.500
Total do capital próprio e passivos 564.500

 
 

Resolução do grupo 3 – Inventários 
 
Alínea a. 

Entradas Saídas Inventários
Trans. Quant. Preço Quantia Quant. Preço Quantia Quant. Preço Quantia

1 1 500  2,0 3 000
2 1 000  4,0 4 000 1 500  2,0 3 000

1 000  4,0 4 800
3 1 000  4,0 4 000

 800  2,0 1 600  700  2,0 1 400
4  100  2,0  200  800  2,0 1 600

5  10  2,0  20  790  2,0 1 580  
 
Alínea b. 
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N.º Débito Crédito
1 Mercadorias 32 4.000

Fornecedores 22 4.000
Fornecedores 22 150
Desconto p.p. 78 150
Fornecedores 22 3.850
Depositos à ordem 12 3.850

2 Venda mercadorias 71 18.000
Clientes 21 18.000  
C.M.V 61 5.600
Mercadorias 32 5.600

3 Venda mercadorias 71 1.000
Clientes 21 1.000
C.M.V 61 200
Mercadorias 32 200

4 Quebras anormais Roubo 68 20
Mercadorias 32 20

Conta

 
 
Alínea c. 
(1.500X2+1.000X4)/2.500= 2,8 
1.800X(10-2,8)= 12.960 
 

Resolução do grupo 4 – Passivos correntes e não correntes 
 

Alínea a. 
Nº Conta Débito Crédito 
1 Adiantamentos a fornecedores (22) 5.000  
1 D.O. (12)  5.000 
    
2 D.O. (12) 2.550  
2 EOEP – ISR – Retenções efectuadas por terceiros (24) 450  
2 Diferimentos – Rendimentos a reconhecer (28)  3.000 
    
3 Compras (31) 20.000  
3 Fornecedores (22)  20.000 
3 Fornecedores (22) 5.000  
3 Adiantamentos a fornecedores (22)  5.000 
3 Mercadorias (32) 20.000  
3 Compras (31)  20.000 
    
4 Fornecedores (22) 15.000  
4 Descontos p.p. obtidos (78)  400 
4 D.O. (12)  14.600 
    
5 Juros suportados (69) 28.511,60  
5 D.O. (12)  25.000,00 
5 Financiamentos obtidos  3.551,60 

 
Alínea b. 
 

Cupão = 25.000 = [500.000 x 5%] 
Prémio de emissão = – 20.000 = [480.000 – 500.000] 
Maturidade 5 anos 
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Gasto de juros por ano = 29.000 = [25.000 + 20.000/5] 
 

Resolução do grupo 5 – Investimentos financeiros 
 
Alínea a.  
Disponível para venda. 
 
Alínea b. 
Custo de 2 100. 
 
Alínea c. 
N.º Débito Crédito
3 Depósitos à ordem 12 3.900

Investimentos financeiros 41 3.000
Ganhos na venda 78 1.800
Ganhos por justo valor 55 900
Pela venda

Conta

 
 


