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EXERCÍCIO 1 – COMPRAS  

A empresa A - Unipessoal, Lda. iniciou a sua atividade em janeiro de N e dedica-se à compra 

e venda de vestuário para homem. 

Notas: A empresa adota as NC – ME 

  A empresa utiliza o SIP 

 

Durante este mês realizou a seguintes operações: 

1. Subscrição de capital: 5.000€ 

2. Realização de Capital: Depósito na conta BCP: 2.000€ 

3. Despesas de constituição (pagas com dinheiro do sócio): 360€ 

4. Fatura nº 100 de Cofemel, Lda. referente à aquisição de 50 fatos de homem no valor 

de 50€, cada, + IVA à taxa normal. 

5. Fatura-Recibo nº 425 de Teresa Oliveira, Lda. referente à aquisição de 30 camisas 

no valor total de 450€ + IVA à taxa normal. (Cheque nº 1) 

6. Fatura-recibo nº 655 de Lidergong, Lda. referente à aquisição de 10 malas no valor 

de 45€, cada, com IVA incluído à taxa normal. (Cheque nº 2) 

7. Recibo nº 98 de Cofemel, Lda. referente à fatura nº 100. (Suprimentos) 

8. Fatura nº 104 de Salém, Lda. referente ao transporte das mercadorias compradas à 

Cofemel, Lda. (suportado pela empresa A). 

Frete: 40€ Isento de IVA 

Carga e Descarga: 7,50€ + IVA à taxa normal  

(suportado pela empresa A). 

9. Levantamento por multibanco para reforço de caixa: 100€ 

10. Recibo nº 14 de Salém, Lda. referente à fatura nº 104. (Caixa) 

 

PRETENDE-SE:  

Registo das operações no Razão / Diário.  
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EXERCÍCIO 2 – VENDAS  

A empresa B, Lda. iniciou a sua atividade em n-4, e dedica-se à compra e venda de material 

de escritório. 

O Balancete da empresa de janeiro era o seguinte: 

BALANCETE 

Conta Descrição Débito Crédito 

11 Caixa 100€  

12 Banco 20.725€  

32 Mercadorias 2.275€  

43 Ativos Fixos Tangíveis 20.900€  

51 Capital  30.000€ 

61 CMV 14.000€  

71 Vendas  28.000€ 

 

Notas: A empresa adota as NC – ME 

 A empresa utiliza o SIP 

 

Na conta 32 figuram os seguintes produtos e preços: 

o 750 Cadernos a 1€ (cada) + IVA à taxa normal 

o 250 Canetas a 0,50€ (cada) + IVA à taxa normal 

o 100 Livros a 12,50€ (cada) + IVA à taxa normal 

o 75 Agendas a 2€ (cada) + IVA à taxa normal 

No dia 1 de fevereiro realizou a seguintes operações: 

1. Fatura nº 101 a Teixeira e Gois, Lda., referente à venda de: 

o 2 Cadernos a 2€ (cada) + IVA à taxa normal 

2.  Fatura-recibo nº 25 a Abel Teixeira, referente à venda de: 

o 50 Canetas a 1€ (cada) + IVA à taxa normal 

o 10 Livros a 18,75€ (cada) + IVA à taxa normal 

o 5 Agendas a 3,5€ (cada) + IVA à taxa normal (Caixa) 
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3. Emissão do Recibo nº 74, para recebimento da fatura nº 101. 

(Cheque nº 4) 

4. Fatura-simplificada nº 226 a Bernardo – Unipessoal, Lda., referente à venda de: 

o 2 Canetas a 1,22€ (cada) - IVA incluído à taxa normal (Caixa) 

5. Fatura nº 102 emitida ao cliente António Pereira que comprou online: 

o 2 Livros a 18,75€ (cada) + IVA à taxa normal (Vale postal) 

6. Fatura-simplificada nº 227 a João Teles, referente à venda de: 

o 2 Cadernos a 2€ (cada) - IVA incluído à taxa normal(Caixa) 

7. Depósito do cheque nº 4 no Banco BCP. 

8. Levantamento por multibanco para reforço de caixa: 100€. 

9. Constituição de um depósito a prazo por 6 meses: 10.000€. 

10. Investimento em ações cotadas em bolsa a curto prazo 1000€. 

 

PRETENDE-SE:  

Registo das operações no Razão / Diário. 
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EXERCÍCIO 3 – COMPRAS E VENDAS  

A empresa C, Lda. iniciou a sua atividade em janeiro de N e dedica-se à compra e venda de 

artigos para o lar. 

Notas: A empresa adota as NC-ME 

  A empresa utiliza o SII 

 

Durante este mês realizou a seguintes operações: 

1. Subscrição de capital: sócio A com 10.000€; sócio B com 40.000€ 

2. Realização de Capital:  

o sócio A: Viatura avaliada em: 12.000€;  

o sócio B: depósito no BCP: 30.000€ 

3. Despesas de constituição (pagas com dinheiro dos sócios): 360€ 

4. Levantamento junto ao BCP para reforço de caixa: 1.000€ 

5. Constituição de um depósito a prazo por 12 meses: 5.000€. 

6. Fatura-recibo nº 52 do fornecedor Decorações, Lda. referente à compra de diversos 

artigos para venda. Total da fatura-recibo: 12.200€ (IVA incluído à taxa normal) 

(Transferência Bancária) 

7. Fatura-simplificada nº 1 emitida ao cliente referente à venda de uma jarra: 100€ + IVA 

à taxa normal. 

(Caixa) 

8. Fatura-simplificada nº 2 emitida ao cliente referente à venda de um quadro: 61€ (IVA 

incluído à taxa normal). 

(Cheque) 

9. Fatura-recibo nº 1 emitida ao cliente referente à venda de um abajur: 122€ (IVA 

incluído à taxa normal). 

(TPA) 

10. Fatura nº 758 do fornecedor Arte, S.A. referente à aquisição de diversos artigos para 

o lar: 2.000€ + IVA à taxa normal. 

 

PRETENDE-SE:  

Registo das operações no Razão / Diário. 

  



 

 

  

CONTA MAIS CERTA 
8 

 

  

EXERCÍCIO 4 – DEVOLUÇÕES 

A empresa D, Lda. iniciou a sua atividade em maio de N e dedica-se à compra e venda de 

artigos de desporto. 

Notas: A empresa adota as NC – ME 

  A empresa utiliza o SIP 

 

Durante este mês realizou a seguintes operações: 

1. Subscrição de capital: sócio A com 10.000€; sócio B com 10.000€ 

2. Realização de Capital:  

o sócio A: Equipamento básico: 8.000€;  

o sócio B: depósito no BCP: 10.000€. 

3. Despesas de constituição (pagas com dinheiro dos sócios): 360€ 

4. Levantamento junto ao BCP para reforço de caixa: 500€ 

5. Fatura nº 622 do fornecedor Bolas e Sapatilhas, Lda. referente à compra de: 

a. 20 Bolas: 10€, cada + IVA à taxa norma; 

b. 30 Sapatilhas: 25€, cada + IVA à taxa norma; 

6. Nota de crédito nº 9 referente a devolução de 1 bola comprada ao fornecedor Bolas 

e Sapatilha, Lda. porque a mesma encontrava-se furada. 

7. Recibo nº 501 emitido pelo fornecedor Bolas e Sapatilhas, Lda. para pagamento do 

saldo em conta corrente. 

(Cheque) 

8. Fatura-simplificada nº 1 emitida ao cliente Zacarias referente à venda de umas 

sapatilhas pelo valor 50€ + IVA à taxa normal). 

(Caixa) 

9. Nota de crédito nº 1 emitida ao cliente Zacarias pelo facto das sapatilhas encontrarem-

se descosidas. 

(Caixa) 

10. Nota de crédito nº 10 emitida pelo fornecedor Bolas e Sapatilha, Lda. referente a 

devolução das sapatilhas que se encontravam descosidas. 

(Transferência Bancária) 

PRETENDE-SE:  

Registo das operações no Razão / Diário. 
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EXERCÍCIO 5 – DESCONTOS  

A sociedade E, Lda. dedica-se à comercialização de mercadoria (eletrodomésticos), num 

grande centro comercial, tendo iniciado a sua atividade aquando da abertura do centro em 

30 de agosto de N. 

Notas: A empresa adota as NC – ME 

  A empresa utiliza o SII 

 

As operações realizadas no dia 1 de outubro foram as seguintes:   

1. Compra a crédito de 10 frigoríficos ao preço de 400€ cada, com um desconto 

comercial de 10%. (A estes valores acrescem IVA à taxa normal).  

2. Compra a crédito de 5 fogões ao preço de 300€ cada + IVA à taxa normal. 

3. Devolução de 1 fogão. Motivo: Vidro partido. 

4. Pagamento da dívida relativa à compra dos fogões, sendo concedido um desconto 

financeiro de 2%. 

(Cheque nº 4) 

5. Venda a pronto pagamento de 1 frigorífico pelo valor de 600€ + IVA à taxa normal, 

tendo sido concedido ao cliente um desconto financeiro de 5%. 

(TPA) 

6. Venda a crédito de 1 frigorífico no valor de 976€ (IVA incluído à taxa normal). 

7. Desconto comercial de 6% concedido ao cliente pelo facto do frigorífico vendido ter 

uma moça. 

8. Desconto financeiro de 5% concedido ao cliente que comprou o frigorífico, pela sua 

antecipação no pagamento (o fornecedor optou por não regularizar o IVA). 

(TPA) 

9. Compra a pronto pagamento de 6 máquinas de lavar roupa, no valor de 300€ + IVA à 

taxa normal, foi-nos concedido um desconto comercial de 3%. 

10. Venda a crédito de 1 máquina de lavar roupa, pelo favor de 700€, tendo sido 

concedido ao cliente um desconto comercial de 10%. 

  

PRETENDE-SE:  

Registo das operações no Razão / Diário. 
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EXERCÍCIO 6 – REGULARIZAÇÕES  

A sociedade F, Lda. com atividade de restauração, iniciou a sua atividade em novembro de 

n-3. 

Notas: A empresa adota as NC – ME 

  A empresa utiliza o SIP 

 

No dia 26 de abril realizou as seguintes operações: 

1. Compra a pronto pagamento de 50 pastéis de nata ao preço de 0,40€ cada, foi 

concedido um desconto comercial de 5%. (A estes valores acrescem IVA à taxa 

normal).  

(Caixa) 

2. Durante o dia, enquanto o empregado de mesa levava 2 pastéis de nata a mesa, ele 

deixou cair a bandeja e perdeu-se os dois. 

3. No final do dia não se conseguiu vender 5 pastéis.  

4. O fornecedor, a título excecional ofereceu-nos 30 pastéis de natas. 

5. Passou um cliente na empresa que gasta por mês cerca de 300€, a empresa decidiu 

oferecer uma garrafa de vinho ao cliente, avaliada em 70€. 

6. A cozinheira, na hora do jantar, teve que se ausentar por 5 minutos e deixou o fogão 

ligado. As mercadorias, avaliadas em 3.000€, queimaram todas. 

7. Compra de 1 caixa de bombons para oferecer aos clientes, no valor de 10€ + IVA à 

taxa normal. 

8. Seguradora pagou 3500€  

 

PRETENDE-SE:  

Registo das operações no Razão / Diário. 
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EXERCÍCIO 7 - LETRAS 

A empresa G, Lda. iniciou a sua atividade em n-1, e dedica-se à compra e venda de 

equipamentos informáticos. 

O Balancete da empresa de março era o seguinte: 

 

BALANCETE 

Conta Descrição Débito Crédito 

11 Caixa 100€  

12 Banco 20.725€  

32 Mercadorias 2.275€  

43 Ativos Fixos Tangíveis 20.900€  

51 Capital  30.000€ 

61 CMV 24.000€  

71 Vendas  48.000€ 

 

Notas: A empresa adota as NC – ME 

  A empresa utiliza o SII 

 

No dia 1 de abril realizou a seguintes operações: 

1. Fatura nº 232 a António Safado, Lda. referente à venda de: 

o 2 computadores a 820€ (cada) + IVA à taxa normal 

2.  Fatura-recibo nº 72 a Abel Teixeira, Lda. referente à venda de: 

o 2 cabos de rede a 10€ (cada) + IVA à taxa normal 

 (Caixa) 

3. Nota de crédito nº 22 emitida ao cliente António Safado, Lda. referente à devolução 

de 1 computador. Motivo: o computador não ligava. 

4. Nosso saque nº 1 sobre o cliente António Safado, Lda. a título de recebimento das 

operações 1 e 3. 
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5. Fatura-simplificada nº 26 de Bernardo PC – Unipessoal, Lda., referente à compra de: 

o 20 Carregadores de telemóveis a 2,40€ (cada) - IVA incluído à taxa normal 

(Caixa) 

6. Nota de crédito nº 14 emitida pelo fornecedor Josué Informática, Lda. referente à 

nossa devolução do computador devolvido pelo cliente. O preço de custo do 

computador foi 400€ + IVA à taxa normal. 

(Transferência Bancária) 

7. Desconto do saque junto ao BCP. Despesas do desconto: 50€.  

8. Nota de débito nº 1 emitida ao cliente referente António Safado, Lda. referente às 

despesas da letra cobradas pelo banco BCP. 

9. Fatura nº 66 do fornecedor Melhores PC’s do Mundo, referente à compra de 3 

computadores no valor de 900€ + IVA à taxa normal.  

10. Nosso aceite referente à compra efetuada na operação anterior. 

 

PRETENDE-SE:  

Registo das operações no Razão / Diário. 

 

  



 

 

  

CONTA MAIS CERTA 
13 

 

  

EXERCÍCIO 8 – ADIANTAMENTOS 

O Carlos e o Rogério, dois amigos que tiraram o curso de Técnico de Contabilidade na Conta 

Mais Certa, decidiram criar, em fevereiro de n, uma empresa de artigos para desporto, a 

“Joga Esport, Lda.”. Ambos possuem uma quota de 50%.  

 

As operações realizadas pela “Joga Esport, Lda.”, durante o mês de fevereiro foram as 

seguintes:  

1. No dia 2 de fevereiro procederam à subscrição do capital social no valor de 10000€. 

O sócio Carlos entrou com dinheiro, dando entrada imediata na Caixa Geral de 

Depósitos. Já o sócio Rogério entrou com mobiliário. 

2. No dia 3 de fevereiro chegou um cliente “Jogador, Lda.” à empresa afim de comprar 

50 bolas de futebol. Acontece, porém, que os sócios ainda não possuíam mercadorias 

no armazém. Explicaram ao cliente que só no dia 14 de fevereiro é que chegariam as 

solicitadas bolas. O cliente disse que não se importava, o que queria era fechar o 

negócio. Os sócios Carlos e Rogério solicitaram um adiantamento ao cliente a título 

de adjudicação no valor de 300€, e referiram que não sabiam ainda o valor que seria 

faturado. O cliente sem hesitação passou um cheque de igual valor.  

3. Dia 4, depósito na Caixa Geral de Depósitos do cheque recebido do cliente “Jogador, 

Lda.”.  

4. No dia 5 o sócio Carlos procedeu à encomenda ao fornecedor “Só Ganho, S.A,” de:  

o 100 bolas de futebol no valor de 8€ cada (+ IVA à taxa normal)  

o 50 shorts no valor de 10€ cada (+ IVA à taxa normal)  

Para o efeito procedeu a um adiantamento ao fornecedor no valor de 20% do total da 

fatura.  

5. No dia 10 foram rececionadas as mercadorias encomendadas ao fornecedor “Só 

Ganho, S.A,”. Sobre o valor da encomenda foi concedido à “Joga Esport, Lda.”, um 

desconto de pronto pagamento no valor de 15€. A empresa “Joga Esport, Lda.” 

suportou 30€ de custo de transporte, pagos imediatamente por cheque.  
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6. No dia 12 o sócio Rogério detetou que existiam 2 shorts rotos, pelo que procedeu à 

sua devolução, sendo emitida para o efeito uma nota de crédito.  

7. No dia 14 procedeu-se à entrega das 50 bolas ao cliente “Jogador, Lda.” ao preço 

unitário de 20€, sendo concedido um desconto comercial de 10% + 5%.  

8. No dia 15 o cliente procede “Jogador, Lda.” ao pagamento de 50% da sua dívida 

(cheque), pagando o restante através de uma letra que se vence no dia 15 maio.  

9. No dia 16 procedeu-se ao desconto da letra junto ao banco Caixa Geral de Depósitos, 

cobrando este 100€ de despesas.  

10. No dia 17 o sócio Carlos emite uma nota de débito ao cliente referente às despesas 

bancárias cobradas aquando o desconto da letra.  

 

PRETENDE-SE:  

Registo das operações no Razão / Diário. 
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EXERCÍCIO 9 – INVESTIMENTOS  

Durante o mês de setembro de N, a empresa Móveis Modernos, Lda., que se dedica ao 

fabrico e comercialização de mobiliário, realizou as seguintes operações:  

1. Dia 5 – Fatura-recibo nº 528 da Equipamentos Mecânicos, Lda. referente à aquisição 

de uma serra mecânica vertical no valor de 12 000,00 € (sujeito a IVA à taxa de 

normal), entregue nas instalações da Móveis Modernos, Lda. Cheque nº 22580 sobre 

o Banco Alfa.  

2. Dia 10 – Neste dia, a Ferramentas Elétricas, Lda. procedeu à entrega de um conjunto 

de ferramentas encomendadas pela Móveis Modernos, Lda., acompanhada da fatura 

nº 1576 no valor de 10 500,00 € + IVA à taxa normal.  

3. Dia 20 – A Móveis Modernos, Lda. emitiu cheque com o nº 22626 sobre o Banco Alfa, 

para pagamento da fatura de Ferramentas Elétricas, Lda.  

4. Dia 25 – Fatura nº 45 da Oficina Carlos Almeida, Lda. relativa a uma grande reparação 

de uma viatura ligeira de mercadorias, no valor de 2 970,00 € (IVA incluído à taxa 

normal).  

5. Dia 30 – A Móveis Modernos, Lda. celebrou um contrato de locação financeira com a 

locadora Beta para aquisição de um torno mecânico. As condições do contrato são 

as seguintes:  

o Custo do equipamento – 10 000,00 €  

o Duração do contrato: 5 anos  

o Vida útil: 5 anos 

o As prestações do contrato são constantes, trimestrais e antecipadas no montante 

de 300 euros, sujeito a IVA à taxa normal. A primeira prestação inclui apenas a 

amortização do capital.  

o Valor residual 1000€. 

o Taxa de juro 10%. 

 

PRETENDE-SE:  

Registo das operações no Razão / Diário. 
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EXERCÍCIO 10 – GASTOS  

A empresa Marcenaria Moderna, Lda. dedica-se ao fabrico e comercialização de mobiliário. 

No mês de setembro de N efetuou as seguintes operações:  

1. Fatura n.º 323 de 6 de setembro de N da Somasa – Soc. de Madeiras, S.A., referente 

ao torneamento de 200 pés para mesas: 500€ + IVA à taxa normal. 

2. Fatura nº 1839 de 10 de setembro de N da Madeiras Exóticas, Lda. de 200 pranchas 

de madeira: 2 000 € IVA + IVA à taxa normal. 

3. Fatura n.º 09/158 de 20 de setembro de N da Papelaria Jota, Lda. de diverso material 

de escritório: 100 + IVA à taxa normal. 

4. Emissão do cheque nº 700896 do banco XPTO, a 25 de setembro de N, para 

pagamento da fatura da Madeiras Exóticas, Lda.  

5. Transferência bancária, a 26 de setembro de N, para pagamento de 50% da fatura 

n.º 323 da Somasa – Soc. de Madeiras S.A. 

6. Pagamento, em numerário, da Venda a Dinheiro nº 5568, de 28 de setembro de N, 

referente ao abastecimento de gasolina da viatura de mercadorias 88-99-ZZ: 50€ + 

IVA à taxa normal.  

7. Pagamento, em numerário, da Venda a Dinheiro nº 5570, de 30 de setembro de N, 

referente ao abastecimento de gasóleo da viatura de mercadorias 95-77-BZ: 50€ + 

IVA à taxa normal. 

8. Almoços com clientes no valor de: 

o Comida: 100€ + IVA à taxa intermédia. 

o Bebida: 30€ + IVA à taxa normal. 

9. Fatura-recibo nº 232, relativa à compra de equipamento de escritório no valor de 

1200€ + IVA à taxa normal (caixa). 

10. Fatura nº 29 referente aos serviços de contabilidade 250€ + IVA à taxa normal. 

Nota: A empresa utiliza o Sistema de Inventário Intermitente.  

PRETENDE-SE:  

Registo das operações no Razão / Diário. 
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EXERCÍCIO 11 – PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS  

Proceda ao registo do processamento de salários tendo em conta os seguintes dados: 

 Processamento dos salários aos trabalhadores no valor bruto de 10.000€.  

 Considere uma taxa média de IRS de 10%. 

 A taxa de desconto para a Segurança Social, por conta do trabalhador é de 11% e de 

23,75% por conta da entidade patronal.  

 Os encargos sindicais ascendem a 1%.  
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EXERCÍCIO 12 – PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS 

O quadro de pessoal da empresa Movelarte, Lda. é o que se apresenta: 

 

 Órgãos sociais Carpinteiro Escriturária 

Ordenado Bruto 2.500,00 € 1.200,00 € 800,00 € 

Sindicatos ----- 10 € ----- 

Taxa IRS 17,00% 10,00% 8,00% 

Tx. Social Única (suportada pelo 

funcionário) 

10,00% 11,00% 11,00% 

Tx. Social Única (suportada pela 

entidade   patronal) 

21,25% 23,75% 23,75% 

 

PRETENDE-SE:  

1. Proceda ao processamento dos salários e dos encargos com a segurança social. 

2. Indique o prazo máximo que a entidade tem para proceder ao pagamento dos 

salários. 

3. Proceda ao pagamento da segurança social, indicando a data limite da entrega da 

declaração mensal de remunerações para a segurança social e a data do respetivo 

pagamento. 

4. Proceda ao pagamento das retenções de IRS e indique o praxo máximo da entrega 

e pagamento das mesmas. 
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EXERCÍCIO 13 – APURAMENTO DO IVA  

A empresa Star, Lda. realizou durante o mês de agosto do ano N as seguintes operações: 

 

Dia 1 – Aquisição de mercadorias ao fornecedor Almeida Santos, Lda., no montante de 

2.500,00 €. Fatura n.º 5482. IVA à taxa normal. 

 

Dia 2 – Entrega da quantia de 1.210,00 € (IVA incluído à taxa normal) ao fornecedor Rocha 

Silva, Lda., por conta da fatura nº 1005 emitida no mês anterior. Cheque nº 5876321 sobre 

o banco XPTO. 

 

Dia 10 – Venda de mercadorias ao cliente Nuno Santos, Lda., por 1.800,00 € + IVA à taxa 

normal. Fatura n.º 35487. O cliente para liquidar a dívida aceitou uma letra (saque nº 875). 

 

Dia 15 – Pagamento do IVA referente ao mês de junho, no valor de 750€. 

 

Dia 16 – Fatura-recibo n.º 748 a J. P. Lda., referente ao fornecimento de 5 unidades da 

mercadoria no valor total de 50,00 € + IVA à taxa normal. O cliente pagou em numerário. 

 

Dia 20 – Pagamento da segurança social referente aos salários do mês de julho 1251€. 

 

Dia 20 – Pagamento das retenções do pessoal referente ao mês de julho 173€. 

 

Dia 22 – Fatura n.º 7889 para o cliente Paulo Santos, Lda., relativa à venda a prazo, de 

1.200 unidades ao preço unitário de 10,00 € (operação sujeita a IVA à taxa normal). 

 

Dia 25 – Pagamento da fatura n.º 5482 do fornecedor Almeida Santos, Lda., através do 

cheque n.º 8475 sobre o Banco XPTO. 
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Dia 31 – Processamento dos ordenados do pessoal e respetivos encargos patronais: 

 Gerente Secretária Motorista 

Ordenado Bruto 2.000,00 €  600,00 € 1.000,00 € 

Taxa IRS 15,00%  8,00% 12,50% 

Tx. Social Única (suportada 

pelo funcionário)  

10,00% 11,00% 11,00% 

Tx. Social Única (suportada 

pela entidade patronal) 

21,25% 23,75% 23,75% 

 

Dia 31 – Pagamento dos ordenados por transferência bancária. 

  

PRETENDE-SE: 

1 - Os lançamentos no Diário referentes às operações efetuadas.  

2 - Os lançamentos relativos ao apuramento do IVA do mês de agosto. 
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EXERCÍCIO 14 – APURAMENTO DO IVA 

A sociedade “De verdade que vou a exame, Lda.”, com sede e instalações em Lisboa, 

dedica-se à compra e venda de roupa. Durante o mês de janeiro-março/N realizou as 

seguintes operações (todas com IVA excluído e não pagas): 

 

1. Vendas diversas na sede - 25.000€ 

2. Compra de saias a um fornecedor com sede na ilha da Madeira - 6.000€ 

3. Gasóleo para viatura ligeira de passageiros – 200€  

4. Almoço com clientes, nos Açores, no valor de - 50€ 

5. Compra de uma viatura ligeira de mercadorias – 1.000€ 

 

PRETENDE-SE: 

a) Efetue os registos das operações acima referidas. 

b) Apure o IVA a pagar ou a recuperar.  
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EXERCÍCIO 15 - RETENÇÕES 

Proceda ao registo das seguintes operações contabilísticas: 

 

1. Processamento dos salários aos trabalhadores no valor bruto de 10.000€.  

(Considere uma taxa média de IRS de 10%. A taxa de desconto para a Segurança Social, 

por conta do trabalhador é de 11% e de 23,75% por conta da entidade patronal. Os encargos 

sindicais ascendem a 1%.) 

2. Pagamento dos salários, encargos com segurança social e retenção de IRS.  

(Pagamentos efetuados através da conta online) 

3. Fatura-recibo de honorários ao técnico de som no valor de 500€ (sujeitos a IVA à taxa 

normal e a retenção na fonte de 25%) 

(cheque nº 20) 

4. Distribuição de dividendos antecipados aos sócios no valor de 10.000€, sujeitos a 

retenção de 25%. 

5. Pagamento da renda no valor de 1.000€ sujeitos a retenção no valor de 25%. 

6. Juros recebidos, referente a um depósito a prazo no valor de 100€, sujeitos a uma 

taxa liberatória de 28%. 

7. Pagamento especial por conta no valor 500€. 

8. Pagamento por conta no valor de 600€. 

 

PRETENDE-SE:  

Registo das operações no Razão / Diário. 
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EXERCÍCIO 16 – RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA 

Em 05/05/n a empresa XYZ, Lda. procedeu à abertura de uma conta à ordem no Banco A 
com um depósito inicial de 50.000€. Em 31/05/n o extrato bancário enviado pelo banco A e 
a conta 121 - Banco A evidenciavam os seguintes movimentos:  

 

Extrato bancário emitido pelo Banco A relativo à empresa XYZ, Lda. 

 

Data Descrição Débito Crédito Saldo 

05/05/n Abertura de conta  
50.000,0

0 
50.000,00 

08/05/n Cheque nº xxxx1 43.940,00  6.060,00 

11/05/n Emissão cartão de crédito 250,00  5.810,00 

12/05/n Livro de cheques 125,00  5.685,00 

18/05/n Cheque nº xxxx2 73.970,10  (68.285,10) 

21/05/n Desconto de letra a receber (VL)  7.325,64 (60.959,46) 

21/05/n Depósito de valores  4.562,10 (56.397,36) 

26/05/n Transferência conta caucionada  
70.000,0

0 
13.602,64 

26/05/n 
Retificação encargos desconto de 

letra a receber 
35,68  13.566,96 

26/05/n Imposto de selo conta caucionada 650,00  12.916,96 

30/05/n Cheque nº xxxx4 5.642,18  7.274,78 

31/05/n Débito domiciliação de vencimentos 34.583,60  (27.308,82) 

31/05/n Juros devedores 23,15  (27.331,97) 
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Extrato da conta 121 Depósitos à ordem - Banco A na empresa XYZ, Lda. 

Data Descrição Débito Crédito Saldo 

05/05/n Abertura de conta 50.000,00  50.000,00 

06/05/n Cheque nº xxxx1  43.940,00 6.060,00 

06/05/n Cheque nº xxxx2  73.970,10 (67.910,10) 

16/05/n Emissão cartão de crédito  250,00 (68.160,10) 

21/05/n Depósito de valores 4.562,10  (63.598,00) 

21/05/n Transferência conta caucionada 70.000,00  6.402,00 

26/05/n Cheque nº xxxx3  397,80 6.004,20 

28/05/n Cheque nº xxxx4  5.642,18 362,02 

31/05/n 
Ordem transferência conta 

caucionada 
40.000,00  40.362,02 

 

PRETENDE-SE: 

Elabore a reconciliação dos saldos da conta de depósitos à ordem apresentada. 
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EXERCÍCIO 17 – RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA 

Relativamente à empresa “Continhas, Lda.”, o seu Diretor Financeiro facultou-lhe os 

seguintes elementos: 

Extrato de Conta Conta 12 – Depósitos à Ordem 

Data Operação Valor € Data Operação Valor € 

01.11.N Transporte….. 55.500 01.11.N Transporte….. 40.500 

03.11.N Cheque depositado -15.000 05.11.N Depósito 30.000 

08.11.N Depósito 30.000 15.11.N Cheque -2.000 

17.11.N Transf. Bancária 5.000 16.11.N Cheque -3.600 

17.11.N Comissão transf. -10 17.11.N Cheque -5.000 

23.11.N Cheque depositado -3.600 25.11.N Depósito 7.500 

24.11.N Cheque depositado -2.000 26.11.N Depósito 15.000 

26.11.N Depósito 7.500 29.11.N Cheque -1.750 

29.11.N Livro de Cheques -25    

30.11.N Prestação 

empréstimo 

-50.000    

30.11.N Saldo ………… 27.365 30.11.N Saldo…………. 80.650 

 

PRETENDE-SE:  

1 – Justifique a diferença entre os saldos do extrato de conta do banco e do extrato da conta 

de Depósitos à Ordem, no dia 30 de novembro de 2011.  

2 – Informe se poderia passar um cheque no valor de 30.000 €, para pagamento de um 

fornecedor.  
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QUESTÕES DE ESCOLHA MULTIPLA  

1. Os títulos de capital e de dívida devem observar as seguintes caraterísticas para que 

sejam considerados uma aplicação em meios financeiros líquidos:  

a) Aumentar a riqueza através da distribuição de juros e dividendos.  

b) Serem rapidamente realizáveis e detidos por um período não superior a um ano e 

visem, essencialmente, ganhos correntes.  

c) Gerar rapidamente rendimentos e serem detidos por um período superior a um ano.  

d) Exercer algum tipo de controlo sobre as políticas financeiras e operacionais de uma 

empresa.  

 

2. Tendo em conta que o extrato bancário da conta depósito à ordem da empresa “ABC” 

apresentava um saldo credor de 4.278€ e que estavam por contabilizar pela empresa as 

seguintes operações:  

• Comissão bancária no valor de 15€;   

• Transferência bancária relativa a um recebimento de um cliente estrangeiro no valor 

de 2.250€.  

Indique qual o valor do extrato contabilístico da conta 121 – Depósito à Ordem:  

a) 2.043€ (saldo credor)  

b) 6.513€ (saldo devedor)  

c) 2.043€ (saldo devedor)  

d) 6.513€ (saldo credor)  

 

3. Tendo em conta que o extrato bancário apresentava o valor de 2.000€ (saldo credor), 

que a conta 121 Depósito à Ordem no Balancete de Verificação apresentava um saldo 

devedor de 1.350€ e que estavam por contabilizar pelo banco as seguintes operações:  

• Cheque n.º 41999 que a empresa passou ao fornecedor “Rápido”;  

• Depósito do cheque do cliente A.J. no valor de 100€.  

Indique qual o valor do cheque n.º 41999:  

a) 750€  

b) 550€  

c) 100€  

d) 350€  
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4. Tendo em conta que o extrato da conta 12.1 Depósitos à Ordem da empresa “ABC, SA”, 

no Balancete da empresa, apresentava um saldo devedor de 3.520€, e que a empresa 

detetou as seguintes diferenças:  

• O banco ainda não contabilizou o cheque nº 40789 que a empresa tinha passado ao 

fornecedor “RR, Lda.”, no valor de 680€.  

• A empresa ainda não recebeu o borderaux relativo depósito do cheque emitido pelo 

cliente “FF, Lda.”, no valor de 1.475€. • O banco ainda não havia debitado 50€ de 

movimentos Multibanco efetuados pela empresa.  

• A empresa ainda não havia recebido um cheque devolvido, por falta de provisão, no 

valor de 250€.  

 Indique qual o valor do extrato bancário:  

a) Saldo devedor – 5.475€  

b) Saldo credor – 4.015€  

c) Saldo credor – 5.475€  

d) Saldo devedor – 4.015€  

  

5.  A empresa “Expansão, SA” recebeu juros no valor de 3.750€ relativos a uma aplicação 

financeira que tinha efetuado no início do ano. O banco reteve 25% a título de Impostos 

sobre os Rendimentos. Qual a subconta de Estado e Outros Entes Públicos que deverá 

ser movimentada?  

a) 241 – EOEP – Impostos sobre o rendimento a débito  

b) 242 – EOEP – Retenção de impostos sobre rendimentos a débito  

c) 242 – EOEP – Retenção de impostos sobre rendimentos a crédito  

d) 241 – EOEP – Impostos sobre o rendimento a crédito  

  

6. O recebimento de juros de uma aplicação financeira com retenção na fonte de impostos 

dá origem ao seguinte lançamento:  

a) Debitar as contas 12 e 242 e creditar a conta 79  

b) Debitar as contas 12 e creditar as contas 242 e 79  

c) Debitar as contas 12 e 241 e creditar a conta 79  

d) Debitar as contas 12 e creditar as contas 241 e 79  
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7. Quando a empresa recebe um adiantamento de um cliente, é possível identificar:  

a) Um rendimento e uma obrigação  

b) Um rendimento e um gasto  

c) Um recebimento e uma obrigação  

d) Um rendimento e um recebimento  

 

8. No dia 31 de Janeiro de 2014, a empresa “Quentes, SA” recebeu 8.000€ relativos a juros 

de um empréstimo concedido a uma filial. Os juros foram gerados em Janeiro. No ato do 

recebimento a entidade devedora procedeu à retenção na fonte a título de IRC à taxa de 

25%. O registo contabilístico é o seguinte:    

 

  

9. A empresa “ZZZ” sacou uma letra a um cliente no valor da totalidade da dívida. Na 

contabilidade do cliente qual o movimento que deve ser feito?  

a) Débito da conta 211 e crédito da conta 212  

b) Débito da conta 212 e crédito da conta 211  

c) Débito da conta 222 e crédito da conta 221  

d) Débito da conta 221 e crédito da conta 222  

 

 

10. Pela operação de reforma do nosso aceite a um fornecedor, a empresa deverá?  
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a) Debitar uma conta de gastos pelos encargos suportados  

b) Creditar uma conta pelos rendimentos pelos juros obtidos  

c) Debitar uma conta de meios financeiros líquidos  

d) Nenhuma das operações está correta  

  

11. Uma letra de 5.000€, anteriormente descontada no Banco X, é reformada parcialmente. 

O cliente entrega um cheque de 2.500€ (depositado no banco) e aceita nova letra de 

2.650€. As despesas de recâmbio no valor de 10€ são por conta do sacador. Na 

contabilização desta operação no sacador:  

a) A conta 12 é creditada por 2.500€  

b) A conta 12 é debitada por 5.010€  

c) A conta 7868 é creditada por 150€  

d) A conta 212 é creditada por 5.010€  

  

12. A empresa “XYZ, SA” recebeu durante o ano de 2014 juros de depósitos a prazo no valor 

bruto de 250€, sujeitos a retenção na fonte à taxa de 25%. Qual a conta a movimentar 

referente a essa retenção?  

a) 6812 – Impostos diretos  

b) 241 – Impostos sobre o rendimento  

c) 2423 – Retenção de impostos sobre rendimentos – Capitais  

d) Nenhum, o movimento é efetuado pelo valor líquido de 187,5€  

  

13. A empresa “BBB, SA” pagou a renda das suas instalações, no montante de 750€, através 

da emissão de um cheque. Sabendo que houve retenção na fonte à taxa de 25%, qual 

das afirmações está correta?  

a) Crédito na conta 12 por 750€, débito na conta 241 por 187,5€ e débito na conta 

6261 por 562,5€  

b) Crédito na conta 12 por 562,5€, crédito na conta 241 por 187,5€ e débito na conta 

6261 por 750€  

c) Crédito na conta 12 por 562,5€, crédito na conta 242 por 187,5€ e débito na conta 

6261 por 750€  
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d) Crédito na conta 12 por 562,5€, débito na conta 242 por 187,5€ e débito na conta 

6261 por 375€  

  

14. A empresa “ML, Lda.” recebeu uma devolução de mercadoria do cliente, no valor de 500€ 

(valor ao qual acresce IVA à taxa de 23%), por não corresponder à mercadoria 

encomendada. Nesta operação, qual a conta do E.O.E.P que a empresa deve 

movimentar?  

a) 24331 – IVA Liquidado – Operações gerais  

b) 24341 – IVA Regularizações a favor da empresa  

c) 24342 – IVA Regularizações a favor do Estado  

d) 24321 – IVA Dedutível – Existências  

  

15. Diga qual destas afirmações é verdadeira?  

a) O IVA suportado na aquisição de bens e serviços constitui sempre um gasto para 

qualquer tipo de empresa  

b) O IVA suportado pelas empresas constitui um gasto em apenas algumas das 

aquisições de bens e serviços  

c) O IVA suportado na aquisição de bens e serviços nunca constitui um gasto  

d) Nenhuma das anteriores  

 

16. Relativamente a impostos pode-se afirmar que:  

a) As retenções na fonte realizadas por terceiros sobre rendimentos da empresa são 

débitos na conta 241  

b) Os pagamentos por conta são créditos da conta 241  

c) Se após o apuramento do IVA a conta 2435 apresentar saldo credor significa que 

a empresa tem IVA a recuperar   

d) As retenções na fonte efetuadas pela empresa são debitadas na conta 242  

 

17. Durante o ano 2014, a empresa “Porto 1002, Lda.” distribuiu dividendos aos acionistas 

no valor de 3.250€, tendo procedido à retenção na fonte à taxa de 28%. Indique qual a 

conta de Estado e Outros Entes públicos que se deverá movimentar?  

a) 241 – Imposto sobre o rendimento, a débito  
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b) 242 – Retenção de impostos sobre rendimentos, a crédito  

c) 241 – Impostos sobre o rendimento, a crédito  

d) 242 – Retenção de impostos sobre rendimentos, a débito  

  

18. A empresa procedeu ao processamento de ordenados do mês de Março no valor de 

50.000€. Sabendo que a taxa média de IRS é 20%, a taxa SS por trabalhador é de 11%, 

e por conta da entidade patronal é de 23,75%. Indique qual das afirmações está certa?  

a) O saldo da conta 63 – Gastos com o Pessoal é devedor de 50.000€  

b) A dívida a pagar pela empresa ao Estado é no valor de 11.875€  

c) A remuneração a pagar pela empresa ao pessoal é no valor de 50.000€  

d) A rubrica 242 – Retenção de Impostos sobre rendimentos apresenta um saldo 

credor de 10.000€  

  

19. Suponha um trabalhador com um salário Bruto de 10.000€/mês e com os seguintes 

encargos: - Retenção de IRS – 15% - Seg. Social por conta do trabalhador – 11% - Seg. 

Social por conta da entidade patronal – 23,75%   

O saldo anual das contas de gastos relativas a este trabalhador é de:  

a) 120.000€  

b) 148.500€  

c) 173.250€  

d) 140.000€  

 

20. A empresa “ABC, Lda.” registou no diário a fatura que recebeu, no valor de 300€, 

referente à revisão da viatura do seu diretor comercial, valor ao qual acresce IVA à taxa 

de 23%. Sabendo que não é permitida a dedução de IVA, diga qual destas afirmações 

está correta:  

a) A empresa teve despesa de 300€ e um gasto de 69€  

b) A empresa teve uma despesa e um gasto de 369€   

c) A empresa teve uma despesa de 369€ e um custo de 300€  

d) Nenhuma das anteriores  
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21. A empresa “Botânica, SA” pagou comissões a um vendedor especializado em sistema 

de rega no valor de 600€. Sabendo que o vendedor liquida IVA à taxa de 23% e que a 

empresa fez retenção na fonte a 25%, o lançamento desta operação implica:  

a) Um aumento da dívida ao Estado  

b) Um débito na conta 241  

c) Um aumento de um ativo  

d) Uma redução de um gasto  

  

22. No que diz respeito a honorários pagos a terceiros por trabalhos efetuados para a 

empresa, em qual das seguintes contas se devem registar esses honorários?   

a) 63 – Gastos com o pessoal  

b) 62 – Fornecimento e Serviços Externos  

c) Conta 72 – Prestações de Serviços  

d) Nenhuma das anteriores  
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CONTATOS 

 

291 222 540 (Escritório) 

969 758 894 (Contacto direto Doutor Paulo Fernandes) 

 

contamaiscerta@hotmail.com 

 

Rua 5 de Outubro nº 87 

Edifício Santa Luzia, Bloco A, Loja 7 

9000-216 Funchal 

 

Segunda a Sexta Feira das 9h às 22h 

 

 

 



 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

O presente documento destina-se a ser utilizado única e exclusivamente pela Conta Mais 
Certa. 

É autorizada a respetiva edição e reprodução para o fim a que se destina. 

É proibida a divulgação, promoção e revenda total ou parcial dos respetivos conteúdos. 

A marca contamaiscerta encontra-se registada, nos termos legais, no INPI. 

Qualquer ilícito detetado é passível de procedimento judicial contra o infrator. 
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