
 

 

 
 

Grupo – I 
(12 Valores) 

 
 

Relativamente à empresa “ABC, Lda.” e a 31/12/N, conhecem-se as seguintes 
informações complementares: 
 
 

1. A empresa ABC, Lda. prevê vender mercadorias por 15.000€, que apresentavam 
um valor contabilístico de 17.000€. 

 
2. Existem dívidas em mora de clientes, assim escalonadas, em relação à data de 

vencimento:  
- Entre 6 e 12 meses  12.000€  
- Entre 18 e 24 meses 3.750€  
- Com mais de 24 meses 4.900€  
 
NOTAS: 
- A empresa utiliza o critério fiscal para a constituição das perdas por imparidade 
em dívidas a receber;   
- A empresa recebeu uma notificação do tribunal a comunicar que a dívida do 
cliente "Y, SA", no valor de 3000€ (em mora 16 meses), foi considerada 
incobrável (inclui IVA a 22%). 
 

3. A conta 1422 – instrumentos financeiros dizem respeito a: 10.000 Obrigações da 
Sociedade “BB, SA” adquiridas por 1,5€/Obrigação, com o valor nominal de 
1€/Obrigação e cotadas em 31/12/N a 1,4€/Obrigação; 

 
4. Em Janeiro de N + 1 foram pagos os seguintes consumos ocorridos no exercício 

de N: 
- Água ……………… 300€ (sujeito IVA a 5%) 
- Energia ……………. 1.220€ (inclui IVA a 22%) 
- Telefone ………...… 850€ (sujeito IVA a 22%) 
 
 

5. As depreciações/amortizações do período foram computadas em: 
- Para Ativos Fixos Tangíveis ……… 16.050€ 
- Para Ativos Intangíveis ………..…… 1.600€ 
 

PERCURSO FORMATIVO DO CURSO: Técnico de contabilidade 

TESTE TIPO 1 
MÓDULO: Encerramento Anual de Contas 

FORMADOR:  

FORMANDO: 



 
 
 

6. A empresa possuía em caixa moeda estrangeira distribuída da seguinte forma: 
 
-2.500 GBP valorizadas em 3.333,33€, sendo a taxa de câmbio no final do ano de 1 
EUR = 0,74 GBP 
-5.000 USD valorizadas em 4.000€, sendo a taxa de câmbio no final do ano de 1EUR = 
1,20 USD 
 
PRETENDE-SE:  
Proceda ao registo das regularizações que entender necessárias. (2 valores cada) 

 
Grupo – II 

                                                               (8 valores) 

 
1- A entidade ABC contratualizou com a empresa X a construção de instalações 

para o seu escritório.  
 
 
Conhecem-se os seguintes elementos da empresa A (construtora) em relação a este 
contrato:  
 
 
Preço da obra: 700.000€  
Duração do contrato: 2 anos  
Total dos custos: 500.000€  
 
Custos incorridos no período:  
 
N 200.000€  
N+1  300.000€  
 
Faturação: 
 
N 300 000€ 
 
PRETENDE-SE:  
a - Qual a percentagem de acabamento a considerar no final de cada ano. (2 valores)  
b - Indique o rédito a considerar em cada ano. (4 valores) 
 
 
2-  Discuta como evidenciar as seguintes situações nas demonstrações 

financeiras: (2 valores) 
 
Dois clientes da empresa CBA, Lda. moveram-lhe dois processos judiciais, em N-1, 
reclamando uma indeminização exigida é de 15 000€ (um cliente) e 20 000€ (outro 
cliente). No exercício de N-1 existiam razões para acreditar que a empresa ganharia o 
processo. No entanto, durante o exercício de N, foi proferida sentença desfavorável à 
empresa, no primeiro processo (o dos 15 000€). 


