
FACULDADE DE ECONOMIA – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

Exame de 2ª fase de Contabilidade Financeira – 1º semestre - 2010/11 

Data: 28 de Janeiro de 2011  Início: 11h30m  Duração: 2h00m 

 

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

Grupo 2 – Demonstrações financeiras                  5 valores  

Grupo 3 – Inventários e dívidas a receber     5 valores  

Grupo 4 – Empréstimos obrigacionistas     5 valores  

 

As dúvidas são resolvidas pelo aluno apresentando os pressupostos usados e os 

grupos deverão ser elaborados nos locais indicados. 

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

Este exame tem uma ponderação de 55% no cálculo da nota final. 

Os alunos só podem ter consigo uma calculadora e a caneta. Só podem usar 

calculadoras que tenham as quatro funções matemáticas básicas (adição, subtracção, 

divisão e multiplicação). 

 
 

Grupo 1 – Questões de resposta múltipla e verdadeiro ou falso 
 
� Responda colocando um círculo na resposta que considere mais correcta (ou mais 

completa) às questões colocadas. Cada resposta certa vale 1/3 valor, sendo descontado 
1/6 valor por cada resposta errada. 

 
 
 
1. O reembolso de financiamentos obtidos constitui um fluxo de caixa… 

a) Positivo, das actividades de financiamento. 
b) Negativo, das actividades de financiamento.  
c) Negativo, das actividades de investimento.  
d) Positivo, das actividades de investimento. 

 
2. O sistema de inventário permanente distingue-se do sistema de inventário periódico, 

porque o sistema de inventário permanente: 
a) Utiliza nos registos contabilísticos contas totalmente diferentes. 
b) Não permite registar quebras anormais.  
c) O apuramento da margem bruta não obriga a inventariação física.  
d) O apuramento da margem bruta obriga, necessariamente, a inventariação física. 

 
 
 
Nome:_______________________________________________________________________                                                                                                                   
N.º________________________________________ 
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3. Um passivo deve ser classificado como corrente quando satisfizer qualquer um dos 

seguintes critérios: 

1. Se espere que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade. 
2. Deva ser liquidado num período até doze meses após a data do balanço 
3. A entidade tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 
durante pelo menos doze meses após a data do balanço 

a) Todas as afirmações são verdadeiras. 
b) As afirmações 1 e 2 são verdadeiras e a afirmação 3 é falsa.  
c) As afirmações 2 e 3 são verdadeiras e a afirmação 1 é falsa.  
d) As afirmações 1 e 3 são verdadeiras e a afirmação 2 é falsa. 

 
4. A empresa AUTO dedica-se ao comércio de viaturas ligeiras de passageiros. 

Comercializa as suas viaturas com uma garantia de 3 anos ou 100.00 Km. De acordo 
com os registos passados da empresa sabe-se que o valor das reparações em garantias 
efectuadas anualmente correspondem a cerca de 0.5% dão valor das viaturas vendidas. 
Logo, anualmente a empresa deve (utilize os conceitos da norma nacional): 
a) Reconhecer um gasto na conta de provisões. 
b) Reconhecer um passivo contingente.  
c) Reconhecer um gasto, na conta de “trabalhos especializados”, pelo valor do custo 

das reparações efectuadas em garantias.  
d) Divulgar um passivo contingente no anexo. 

 
5. Em 31/Maio/N uma empresa processou os salários dos seus trabalhadores, cuja 

remuneração bruta total ascende 50.000€ e que serão pagos no mês seguinte. 
Considerando que a taxa de retenção na fonte de IRS é de 10% e as taxas de segurança 
social são de 11% (trabalhador) e 23.75% (entidade patronal), indique qual o registo 
contabilístico a efectuar: 
a) Débito de “gastos com pessoal” por 61.875€. 
b) Débito de “gastos com pessoal” por 50.000€.  
c) Débito de “gastos com pessoal” por 55.000€.  

 
6. Qual dos seguintes ajustamentos contabilísticos envolve um aumento de activos: 

a) Gastos incorridos no período e não contabilizados. 
b) Reconhecimento de provisões.  
c) Reconhecimento da depreciação dos activos fixos tangíveis. 
d) Rendas recebidas antecipadamente  

 
7. A empresa Y adquiriu em 1/1/N uma viatura por 20.000€, a qual foi paga mediante a 

entrega de uma viatura antiga e um cheque no valor de 15.000€. A viatura antiga, com 
uma vida útil de 4 anos, tinha sido adquirida por 15.000€ há exactamente 3 anos e 
estava a ser depreciada em linha recta. Na entrega da viatura antiga a empresa obteve: 
a) Uma perda de 1.250€. 
b) Um ganho de 2.500€.  
c) Uma perda de 3.750€. 
d) Nenhuma das anteriores.  
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� Coloque para cada afirmação se verdadeiro (V) se falso (F). Cada resposta certa vale 
1/3 valor, sendo descontado 1/6 valor por cada resposta errada. 

 
1. Se durante o período contabilístico tiver ocorrido um rendimento cujo documento de 

suporte correspondente só vai ser emitido no período contabilístico seguinte então a 
empresa deverá efectuar um lançamento de regularização no final do ano, envolvendo 
uma conta de activo e uma conta de rendimentos.  Verd 

 
2. O reconhecimento contabilístico dos encargos com férias deve ser efectuado no 

período em que estas são pagas.  Falso 
 
3. O resultado que se considera na demonstração de resultados para o cálculo do 

resultado por acção é o EBITDA.  Falso 
 
4. Em conjuntura inflacionista o sistema de inventário que resulta no maior resultado 

bruto é o FIFO.  Verd 
 
5. Dependendo da substância económica do plano, os planos de benefícios pós-emprego 

classificam-se como planos de contribuição definida e planos de benefícios definidos. 
 Verd 

 
6. O IVA é um imposto sobre o património.  Falso 
 
7. A aquisição de acções próprias corresponde a um decréscimo do capital próprio e a sua 

alienação (ainda que por um valor superior ao valor da aquisição) não implica um 
aumento dos resultados antes de impostos (da Demonstração de Resultados).  Verd 

 
8. Apenas os rendimentos que tenham sido recebidos em dinheiro é que podem ser 

relatados na Demonstração de resultados.   Falso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidade Nova de Lisboa                                                          Faculdade de Economia 

Contabilidade Financeira 1.º semestre de 2010/11 4 

 
Grupo 2 – Demonstrações financeiras 

 
A empresa Glegoo,Lda., apresenta o seguinte balancete de verificação do razão à data de 31 
de Dezembro de X0: 
 

Dez X Débito Crédito Devedor Credor

Caixa 11 566.757 556.254 10.503 0

Depósitos à ordem 12 476.647 454.475 22.172 0

Clientes 21 725.000 625.000 100.000 0

Fornecedores 22 0 75.000 0 75.000

Estado e outros entes públicos 24 215.645 249.450 0 33.805

Financiamentos obtidos 25 100.000 0 100.000

Outras contas a pagar 27 3.250 7.520 0 4.270

Diferimentos 28 4.000 0 4.000 0

Compras 31 156.000 1.000 155.000 0

Mercadorias 32 25.000 25.000 0

Activos fixos tangíveis 43 400.000 125.000 275.000 0

Capital 51 0 100.000 0 100.000

Reservas 58 0 35.675 0 35.675

Fornecimentos e serviços externos 62 73.400 3.325 70.075 0

Gastos com o pessoal 63 187.500 0 187.500 0

Gastos e perdas de financiamento 69 1.000 0 1.000 0

Réditos da vendas 71 0 350.000 0 350.000

Prestação de serviços 72 0 150.000 0 150.000

Outros rendimentos e ganhos 79 0 1.500 0 1.500
2.834.199 2.834.199 850.250 850.250

SaldosActual

 
Nos pontos seguintes apresentam-se informações relevantes:  
 

1. A conta de Outros rendimentos e ganhos diz respeito à venda, a pronto, em Janeiro 
de X0  de uma viatura adquirida em Janeiro de X-2 e com uma vida útil estimada de 
4 anos. O valor das depreciações acumuladas à data da venda são de 14 000 e a 
empresa aplicou, na depreciação do activo, o critério da soma dos digitos. 

2. O saldo da conta de clientes encontra-se liquida das perdas por imparidades no 
montante de 10 000. O montante das dívidas a receber que a empresa a 31/12/X0 
espera não receber são de 8 000. Durante o ano de X0 ainda não foi efectuado 
qualquer movimento de ajustamento à  conta de perdas de imparidade acumuladas 
de clientes. 

3. O inventário final, resultante da contagem fisica em armazém, apresenta um saldo 
de 15 000. O valor realizável líquido desta mercadoria a 31/12/X0 é  de 14 000. 
Anteriormente não se registaram perdas de imparidade em mercadorias. 

4. O saldo da rubrica de Diferimentos de gastos não sofreu alteração desde 31/12/X-
1 e diz respeito ao seguro de responsabilidade civil de exploração, pago em X-1, é 
referente ao período de 1 de Outubro de X-1 a 28 de Fevereiro de X0. 
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5. O saldo da conta Financiamentos obtidos é  referente a um empréstimo contraído 
em Julho de X0 por um período de 5 anos sendo a taxa de juro para o 1º ano de 8 
por cento . Em Julho de X1 , conjuntamente com os juros, a reembolsar-se-á de 
capital a quantia de 5 000. Não foi ainda efectuado qualquer movimento de 
ajustamento. 

6. Na conta de Prestação de Serviços encontra-se registado  35 000, valor facturado 
referente a um contrato que vai vigorar durante os próximos 3 anos. O valor dos 
serviços efectivamente prestados  até 31/12/X0 foram 25 000. 

7. O gasto com as depreciações do período são de 10 000. 
8. O imposto sobre o rendimento tem por base o lucro antes de impostos e é 

calculado à taxa 25 por cento. 
 
Pretende-se: 
a) Registo das operações que julgue conveniente 
b) Elabore a demonstração de balanço e de resultados do período X0. 
c) Que indique como foi registado (efectuado) pela empresa, o lançamento da venda 

do activo no ponto 1. 
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Resolução 

 
Alínea a) 
N.º Débito CréditoConta
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Alínea b) 
 
Vendas 350.000
Prestação de serviços
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal 187.500
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)
Outros rendimentos e ganhos 1.500
Res. antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Res. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)

Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de imposto

Impostos sobre o rendimento
Resultado líquido do período  

Activos
Activos não correntes
Activos fixos tangíveis
Total de activos não correntes
Activos correntes
Inventários
Clientes
Depósitos bancários 22.172
Caixa 10.503
Total de activos correntes
Total dos activos
Capital próprio e passivos
Capital próprio
Capital realizado 100.000
Reservas 35.675
Resultados líquidos
Total do capital próprio
Passivos
Passivos não corrente
Financiamentos obtidos
Total dos passivos não correntes
Passivos correntes
Fornecedores 75.000
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Total dos passivos correntes
Total dos passivos 
Total do capital próprio e passivos
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Alínea c) 
N.º Débito CréditoConta
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Grupo 3 – Inventários 
 
 

A empresa WRC que se  dedica à importação e comercialização de automóveis,  iniciou a 
sua actividade em Maio de 20X0 e durante esse período,  efectuou as seguintes operações: 

1. Compra a pronto de 20 automóveis a uma empresa alemã ao preço unitário de 10 
000. 10 dias antes tinha efectuado uma transferência bancária de 50 000. 

2. Pagamento da renda do stand na quantia de 5 000. Este pagamento está sujeito a 
uma retenção na fonte à taxa de 20 por cento. 

3. Pagamento das despesas de transporte das viaturas, adquiridas no ponto 1, na 
quantia de 5 000. 

4. Compra a crédito de 5 computadores portáteis pelo valor global 2 500. 
5. Pagamento de 20 000 à empresa 100P relativamente a  impostos e taxas de 

legalização das viaturas adquiridas no ponto 1. 
6. Venda a crédito ao cliente GTL de 5 viaturas ao preço unitário de 15 000, tendo 

concedido um desconto comercial de 5% .  
7. O cliente GTL devolve uma viatura alegando que existem danos na pintura. 
8. Uma das viaturas adquiridas no ponto 1 foi destinada a uso exclusivo dos 

administradores. 
9. O cliente GTL liquidou o valor em dívida. 
10. Compra a pronto de diverso material publicitário por 1 000 para divulgação do 

Stand na feira mensal de automóveis usados. 
11. Por lapso a empresa não efectuou o desconto de pronto pagamento de 2% ao 

cliente GTL quando este efectuou o pagamento. Sendo assim, acordou com o 
cliente que será emitida de imediato a nota da crédito e devolvido o dinheiro 
correspondente. 

Pretende-se 
O registo das operações de 1 a 11 admitindo que a empresa utiliza com sistema de 
inventário o permanente. 

 
Resolução 
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N.º Débito CréditoConta
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Grupo 4 – Empréstimos obrigacionistas 
 
 
A empresa “Hora de Ganhar SA” necessita reforçar os seus capitais e para o efeito decidiu 
emitir  100.000 acções e 100.000 obrigações. 
A emissão de acções foi registada da seguinte forma: 
 
  Débito Crédito 

Capital 51  500.000 
Prémio de emissão 52  88.000 
Accionistas 26 588.000  
Depósitos à Ordem 12 300.000  
AFT Edifício 43 150.000  
Reservas Livres 55 60.000  
Accionistas 26  510.000 
 
Sabe-se que o aumento de capital foi subscrito por antigos e novos accionistas. Os antigos 
accionistas  realizaram integralmente o capital subscrito através de incorporação de 
reservas. 
 
Relativamente à emissão de obrigações sabe-se que o juro é pago anualmente, as obrigações 
são reembolsadas de uma só vez ao fim de 2 anos pelo seu valor nominal que é de 5 euros 
por cada obrigação, que a taxa de juro efectiva anual é de 7,7642% e conhece-se o seguinte 
registo relativamente ao primeiro pagamento de juros: 
 
  Débito Crédito 

Depósitos à Ordem 12  50.000 
Gasto de juros 69 40.373,84  
Financiamentos obtidos  
- Empréstimo obrigacionista 

25 9.626,16  

    
 
Pretende-se que: 

a) Determine o valor nominal unitário das acções. 
b) O valor do capital subscrito mas não realizado. 
c) O valor do aumento de capital efectuado pelos antigos accionistas. 
d) O número de acções subscritas pelos antigos accionistas. 
e) O valor de emissão unitário das acções subscritas pelos novos sócios. 
f) A taxa de juro anual nominal das obrigações. 
g) O valor de emissão unitário das obrigações. 
h) Registe o reembolso das obrigações. 

 
Resolução: 

a) 
 
 

 
b) 
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c) 
 
 

 
d) 

 
 

e) 
 
 

f) 
 
 

g) 
 
 

 
h) 
  Débito Crédito 
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SOLUÇÃO 

Resolução do grupo 2 – Demonstrações financeiras 
Alínea a) 

 
 

N.º Débito Crédito

2 Perdas por imp. acum. - dívidas receber 21 2.000

Reversões  perdas imp. acum. - dívidas receber 27 2.000

3 Compras 31 155.000

Mercadorias 32 155.000
CMV 61 165.000

Mercadorias 32 165.000

Perdas por imp. acum - Mercadorias 32 1.000

Perdas por imp.  - Mercadorias 65 1.000

4 Gastos a reconhecer 28 4.000

Fornecimentos e serviços externos 62 4.000

5 Gastos e perdas de financiamento 69 4.000

Credores por acréscimos de gastos 27 4.000

6 Diferimento de réditos 10.000

Prestação de serviços 10.000

7 Gasto com as depreciações 64 10.000
Depreciações acumuladas 43 10.000

8 Imposto sobre o rendimento do período 81 12.731

EOP-Imposto sobre o rendimento 24 12.731

Conta

 
 
Alínea b) 
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Dez X Débito Crédito Devedor Credor

Caixa 11 566.757 556.254 10.503 0

Depósitos à ordem 12 476.647 454.475 22.172 0

Clientes 21 725.000 625.000 102.000 0

Fornecedores 22 0 75.000 0 75.000

Estado e outros entes públicos 24 215.645 249.450 0 33.805

Financiamentos obtidos 25 100.000 0 100.000

Outras contas a pagar 27 3.250 11.520 0 8.270

Diferimentos 28 4.000 14.000 0 10.000

Compras 31 156.000 156.000 0 0

Mercadorias 32 180.000 166.000 14.000 0

Activos fixos tangíveis 43 400.000 135.000 265.000 0

Capital 51 0 100.000 0 100.000

Reservas 58 0 35.675 0 35.675

Custo das mercadorias vendidas 61 165.000 165.000 0

Fornecimentos e serviços externos 62 77.400 3.325 74.075 0

Gastos com o pessoal 63 187.500 0 187.500 0

Gastos de depreciação 64 10.000 0 10.000

Perdas por imparidade 65 1.000 0 1.000 0

Gastos e perdas de financiamento 69 5.000 0 5.000 0

Réditos da vendas 71 0 350.000 0 350.000

Prestação de serviços 72 10.000 150.000 0 140.000

Reversões 76 0 0 0 2.000

Outros rendimentos e ganhos 79 0 1.500 0 1.500
3.183.199 3.183.199 856.250 856.250

SaldosActual

 
 
Vendas 350.000
Prestação de serviços 140.000
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 165.000
Fornecimentos e serviços externos 74.075
Gastos com o pessoal 187.500
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 1.000
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões) 2.000
Outros rendimentos e ganhos 1.500
Res. antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) 65.925

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 10.000
Res. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT) 55.925

Juros e gastos similares suportados 5.000
Resultado antes de imposto 50.925

Impostos sobre o rendimento 12.731
Resultado líquido do período 38.194  
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Activos
Activos não correntes
Activos fixos tangíveis 265.000
Total de activos não correntes 265.000
Activos correntes
Inventários 14.000
C lientes 102.000
Depósitos bancários 22.172
C aixa 10.503
Total de activos correntes 148.675
Total dos activos 413.675

C apital próprio e passivos
C apital próprio
C apital realizado 100.000
Reservas 35.675
Resultados líquidos 38.194
Total do capital próprio 173.869

Passivos
Passivos não corrente
Financiamentos obtidos 95.000
Total dos passivos não correntes 95.000
Passivos correntes
Fornecedores 75.000
Estado e outros entes públicos 46.536
Financiamentos obtidos 5.000
Outras contas a pagar 8.270
Diferimentos 10.000
Total dos passivos correntes 144.806
Total dos passivos 239.806
Total do capital próprio e passivos 413.675

 
 
 
 
Alínea c) 
 
N.º Débito Crédito

Activo fixo tangível 43 20.000

Depreciações acumuladas 43 14.000

Dpósitos à ordem 12 7.500

Outros rendimentos e ganhos - Alienações 78 1.500

Conta



Universidade Nova de Lisboa                                                          Faculdade de Economia 

Contabilidade Financeira 1.º semestre de 2010/11 16 

 
 

Resolução do grupo 3 - Inventários 
N.º Débito Crédito

1 Inventário 32 200.000

Depósitos à ordem 12 150.000

Adiantamento de clientes 21 50.000

2 Fornecimentos e serviços externos 62 5.000
Depósitos à ordem 12 4.000

Imposto sobre rendimento - Retenção a terceiros 24 1.000

3 Inventário 32 5.000

Depósitos à ordem 12 5.000

4.000

4 Activos fixoz tangíveis 43 2.500

Fornecedores de investimento 27 2.500

5 Inventário 32 20.000

Depósitos à ordem 12 20.000

6 Venda de mercadorias 71 71.250

Clientes 21 71.250

Custo das mercadorias vendidas 61 56.250
Mercadorias 32 56.250

7 Venda de mercadorias - Devolução 71 14.250

Clientes 21 14.250

Custo das mercadorias vendidas 61 11.250

Mercadorias 32 11.250

8 Activo fixo tangível 43 11.250

Inventários 32 11.250

9 Clientes 21 57.000

Depósitos à ordem 12 57.000

10 Fornecimentos e serviços externos 62 1.000

Depósitos à ordem 12 1.000

11 Depósitos à ordem 12 1.140

Outros gastos e perdas - descontos concedidos 68 1.140

Conta
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Grupo 4 – Empréstimos obrigacionistas 

 
a) 

5 
 

b) 
 78.000 
 

c) 
60.000 
 

d) 
12.000 
 

e) 
6 
 

f) 
10% 
 

g) 
5,2 
 

 
h) 
Nome Conta Nº Débito Crédito 

DO 12  500.000 
Financ. Obt. Emp. 
Obrigacionista 

25 500.000  

    
    
 
 


