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TESTE DE AVALIAÇÃO 

 
Atenção: Antes de responder, leia atentamente o enunciado.   
Procure responder claramente, fundamentando as suas respostas.   

 
GRUPO I – 9.25 valores 

 
Considere a seguinte informação de uma empresa:  
 

FACTOS PATRIMONIAIS VALOR (€) 
ATIVO PASSIVO 

CAPITAL 
PRÓPRIO 

GASTOS RENDIMENTOS Não 
Corrente 

Corrente 
Não 

Corrente 
Corrente 

Acréscimo de Gastos 2.000        
Amortizações e depreciações do 
período 

62.000 
       

Capital social  400.000         
Custo das matérias-primas  345.000         
Descontos de pronto pag. concedidos  2.000         
Dinheiro à guarda da empresa  2.000         
Dinheiro disponível à guarda de bancos  15.000         
Dívida ao fornecedor de investimento. 
(a pagar em n+1)  

120.000  
       

Dívidas a forn de matérias-primas  320.000         
Dívidas ao estado 82.000         

Dívidas de clientes  125.000         
Empr. bancários (a pagar em n+3)  395.000         
Encargos sobre remun. do pessoal 35.000         
Equip. utilizados na área administrativa  100.000         
Fornecimentos e serviços externos  290.000         
Imóveis afetos à atividade  350.000         
Imóveis de rendimento  350.000         
Juros obtidos de depósitos  1.000         
Juros suportados de financ. obtidos  26.000         
Mais-valias na alienação de AFT  6.000         
Máquinas e equip. utilizados na 
produção  

275.000  
       

Matérias-primas em armazém  90.000         
Perdas de dívidas incobráveis  24.000         
Programas de computador  16.000         
Remunerações do pessoal  150.000         
Rendas obtidas   100.000         
Reservas livres  30.000         
Resultado líquido do exercício n (lucro)  (X)         
Resultados transitados 10.000         
Vendas de produtos acabados  898.000         
Viaturas usadas na atividade  92.000         

 
TOTAL 
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a) Identifique, na coluna respetiva, as contas associadas aos elementos patrimoniais (concretos e abstratos) 
mencionados. (7,75 - 0.25 valores cada) 

b) Determine o valor dos Rendimentos, dos Gastos, do Resultado antes de impostos e do Resultado líquido do 
período (incógnita X), sabendo que o imposto estimado foi de 15.000€. (0.5 valor) 

 
 
 
 
 
 

c) Determine o valor do Ativo (corrente e não corrente), do Passivo (corrente e não corrente) e do Capital Próprio 
da empresa reportados a 31/12/n. (0.5 valor) 
 
d) Indique no exercício 2 contas divisionárias e 2 subsidiárias. (0.5 valor)  
 
Divisionárias: ______________________, ______________________ 
Subsidiárias: ______________________, ______________________ 

 
GRUPO II - 1 valores 

 
1. Quando uma empresa é constituída existe um movimento contabilístico que deve ser feito antes de 

qualquer outro. Qual é? (0,5 valores) 
 

 
 
 
 

 
2. Enuncie a equação fundamental da contabilidade, relacionando com a fórmula do valor património 

líquido. (0,5 valores) 
 

 
 
 
 
 

 
GRUPO III – 6 valores 

 
1. Preencha, por gentileza, os espaços em sublinhado de modo a que as frases façam sentido. (4 - 0.20 

valores cada) 

Aquando a preparação das demonstrações financeiras o Contabilista Certificado tem de ter em conta a 

____________________ ____________________ do SNC e as Normas Contabilísticas. 

Quando existe um conflito entre estas bases de preparação das demonstrações financeiras prevalece sempre as 

____________________.  
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A estrutura conceptual estabelece pressupostos nomeadamente o ____________________ e a 

____________________. Diz-se que a empresa não cumpre com este último pressuposto, quando o capital 

próprio é ____________________. Caso a empresa não cumpra com o referido pressuposto o contabilista deve 

divulgar no ____________________ às demonstrações financeiras. 

 

Falando em demonstrações financeiras, o SNC espelha cinco demonstrações financeiras que devem ser 

elaboradas, nomeadamente: 

a) _____________________________ 

b) _____________________________ 

c) _____________________________ 

d) _____________________________ 

e) _____________________________ 

 
Para além dos pressupostos, existem as ____________________ ____________________ do SNC que não 

podem ser descoradas no momento da elaboração das demonstrações Financeiras. A ____________________ 

diz que em condições de incerteza deve-se criar uma estimativa próxima da realidade. Já a 

_____________________ diz que as demonstrações financeiras não podem ter erros. 

 

A estrutura concetual também estabelece alguns utilizadores interessados nas demonstrações financeiras de 

uma empresa são eles: ___________________, ___________________, ___________________, 

___________________, ___________________, __________________ etc.. 

 

2. Como sabe existem critérios na contabilidade que determinam o tipo de normas a adotar no momento 

da classificação dos diversos documentos contabilísticos. O quadro abaixo correlaciona esses critérios 

em função da dimensão das empresas.  

 
 Micro Pequenas Médias  _______________ 
Vol. Negócios _____________ 8.000.000€ 40.000.000 €   +40.000.000 € 
Trabalhadores _____________ 50 250 +250 
______________ _____________ 4.000.000€ 20.000.000 € +20.000.000 € 

 
a) Termine de preencher o quadro. (1- 0.20 valores cada) 

 
b) Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras / falsas / ou impossível determinar, colocando, 

respetivamente, (V), (F) ou (I): (1 - 0.25 valores cada) 
 

i.  (  ) Uma entidade que não ultrapasse 2 dos 3 limites previstos para as microentdades 
não poderá adoptar as NCRF-PE, pois terá que adotar as NC-ME. 

ii.  (     ) As pequenas e as médias entidades terão que adotar as NCRF-PE. 
 

iii. (   ) O Balanço e a Demonstração dos Resultados têm de ser entregues por todas as 
entidades independentemente da sua dimensão. 

iv. (     ) As Grandes entidades têm de entregar o Mapa de Fluxos de Caixa. 
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GRUPO IV - 2 valores 

 
Conhecem-se as seguintes informações relativas à situação patrimonial de duas empresas reportada a 31/12/n: 

 Empresa A 
Valores iniciais em 01-01-n:  

- Total do ativo 250.000 
- Total do passivo 128.000 

Valores finais em 31-12-n:  
- Total do ativo 320.000 

- Total do passivo 180.000 
No exercício verificou-se:  

- Aumento do capital 10.000 
- Rendimentos (a) 

- Gastos 85.000 
 

a) Determine o valor da incógnita (a). (1 valores) 
 
 
 
 
 
 
b) A empresa aumentou as suas dívidas? Justifique. (0,5 valores) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
c) O Valor patrimonial Líquido aumentou ou reduziu. Justifique. (0,5 valores) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

GRUPO V - 1,75 valores 
 

Dê 4 exemplos de factos patrimoniais modificativos (2 aumentativos e 2 diminutivos) e dê um exemplo de um 

facto patrimonial permutativo. (0.35 valores cada) 

Modificativo aumentativo ______________________________________________________________________ 

Modificativo aumentativo ______________________________________________________________________ 

Modificativo diminutivo _______________________________________________________________________ 

Modificativo diminutivo _______________________________________________________________________ 

Permutativo _______________________________________________________________________________ 

 


