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EXERCÍCIO 1 – ARQUIVO, CONTAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

1. Organize por ordem crescente as funções do contabilista  

___ Classificação de documentos 

 ___ Arquivo de documentos 

___ Separação dos documentos por diários 

 ___ Recolha de documentos 

 ___ Lançamento da classificação em sistema informático 

 ___ Elaboração das Demonstrações Financeiras 

 

 2. Indique quais as classes de contas que cada uma das contabilidades utiliza: 

a) Contabilidade Pública  ___________________ 
 

b) Contabilidade Financeira            ___________________ 
 

c) Contabilidade Analítica  ___________________ 

 

3. Existem 5 Demonstrações Financeiras, indique o que estuda cada uma: 

Demonstração dos Resultados                            ___________________ 

Balanço                 ___________________ 

Demonstração de alteração de capital próprio  ___________________ 

Mapa de fluxos de caixa               ___________________ 

Anexo                   ___________________ 

  



 

 

  

CONTA MAIS CERTA 
6 

 

  

EXERCÍCIO 2 – DEMONTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Como sabe, cada uma das Demonstrações Financeiras tem um objetivo específico. Faça 
corresponder cada objetivo a cada uma das Demonstração Financeira. 

 

 
Demonstração 
dos Resultados 

Balanço 
Demonstração 
de alteração de 
capital próprio 

Demonstração 
de fluxos de 

caixa 
Anexo 

Modificação 
do património 

     

Tesouraria      

Situação 
económica 

     

Situação 
financeira 

     

Todas as 
anteriores 

     

 

 
 

  



 

 

  

CONTA MAIS CERTA 
7 

 

  

EXERCÍCIO 3 – DEMONTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Como sabe, cada uma das Demonstrações Financeiras estão divididas em partes. Faça 
corresponder cada uma parte à Demonstração Financeira correspondente. 

 
Demonstração dos 

Resultados 
Balanço Mapa de fluxos de caixa 

Gastos                                      

Rendimentos    

Ativo    

Passivo    

Capital Próprio    

Fluxo das Atividades 
Operacionais 

   

Fluxos das Atividades 
de Investimento 

   

Fluxo das Atividades 
de Financiamento 
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EXERCÍCIO 4 – CONTAS 

Indique quais as contas respetivas a cada uma das partes. Pode ser selecionada mais do 
que uma resposta. 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gastos                                      

     

Rendimentos    

     

Resultados    

     

Ativo    

     

Capital Próprio    

     

Passivo    
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EXERCÍCIO 5 – CONTAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Risque a opção errada. 
 

a) O Lucro resulta da diferença entre (7-6 / 6-7). 

b) A primeira área do mapa de fluxos de caixa é o fluxo das atividades (operacionais / 

de investimento / de financiamento). 

c) As contas do ativo estão por ordem (crescente / decrescente). 

d) Se os Gastos (conta 6) forem superiores aos Rendimentos (conta 7) a empresa dá 

(Lucro / Prejuízo). 

e) O Balanço tem de ser elaborado (antes / depois) da Demonstração dos Resultados 

por causa da conta 8, que resulta da diferença entre a conta 7 e a conta 6. 

f) As dívidas a pagar registam-se na conta 2 do (ativo / passivo). 

g) As dívidas a receber registam-se na conta 2 do (ativo / passivo). 
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EXERCÍCIO 6 - CONTAS 

Selecione a opção correta… 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A conta de Inventários 
(Compras para a 
empresa depois 

vender) é ... 

        

A conta de 
Investimentos 

(compras para a 
empresa, com vida útil 
superior a um ano) é ... 

        

A conta de Gastos 
(compras para a 

empresa, normalmente 
consumo) é ... 

        

Os documentos pagos 
com dinheiro devem 

ser registados na 
conta ... 

        

As vendas e as 
prestações de 

serviços prestadas a 
clientes devem ser 

registadas na conta ... 

        

Quando os sócios / 
acionistas criam uma 
empresa eles têm de 

ter um capital mínimo, 
esse capital deve ser 
registado na conta ... 

        

As dívidas de clientes 
encontram-se na 

conta… 
        

As dívidas aos bancos 
encontram-se na conta 

… 
        

O lucro está figurado 
na conta … 
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EXERCÍCIO 7 - ARQUIVO 

1. Indique como deve arquivar o diário de fornecedores, enunciando as suas vantagens. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Indique como deve arquivar o diário de bancos, enunciando as suas vantagens. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Que tipos de cruzamentos pode fazer de forma cumprir com a fiabilidade no diário de 
clientes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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EXERCÍCIO 8 – NORMAS E ESTRUTURA CONCEPTUAL 

 
1. Preencha os espaços (_______________) com as palavras corretas. 

 
a) Antes de fazer a contabilidade, o contabilista tem que ter em atenção 2 

documentos: a Estrutura Concetual e as ______________. 
 

b) Em caso de conflito entre os dois documentos, prevalece a informação contida 
na(s) ______________. 

 
 

2. Há diversas formas (normas) para se fazer contabilidade. Faça corresponder de modo 
a que faça sentido. 
 

 NIC SNC SNC-AP SNC-SNL 

As empresas 
cotadas em bolsa 

adotam as: 
    

As empresas 
privadas não 

cotadas em bolsa 
adotam o: 

    

As entidades 
públicas regem-

se pelo: 
    

As entidades do 
setor não 

lucrativo regem-
se pelo: 
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EXERCÍCIO 9 – NORMAS E ESTRUTURA CONCEPTUAL 

1. Classifique as seguintes empresas quanto à sua dimensão. 
 
 

 
Micro 

Entidade 
Pequena 
Entidade 

Média 
Entidade 

Grande 
Entidade 

Trabalhadores: 9 
 Volume de negócios:  650 000€  

Balanço: 200 000€ 
    

Trabalhadores: 14  
Volume de negócios:  850 000€ 

Balanço: 450 000€ 
    

Trabalhadores: 61  
Volume de negócios:   

8 850 000€  
Balanço: 3 450 000€ 

    

Trabalhadores: 370                                              
Volume de negócios:   

40 000 001€ 
Balanço: 15 800 000€ 

    

  
2. Responda a cada afirmação indicando se é verdadeira ou falsa. 

 
NC-ME ----> NCRF-PE ----> NCRF 

 
 
____ Uma empresa tem de adotar as normas subsequentes sempre que ultrapassar 2 dos 
3 limites. 
 
____Mesmo que, a empresa não ultrapasse 2 dos 3 limites, pode optar por adotar as normas 
subsequentes. 
 
____ Se tiver ultrapassado 2 dos 3 limites, a empresa não pode adotar normas anteriores. 
 
 
____ O volume de negócios é igual à subtração das vendas com as prestações de serviços. 
 
____ As Micro entidades adotam a NC-ME (Norma Contabilística para Micro entidades). 
 
____ As Pequenas entidades adotam as NCRF - PE. 
 
____ As Médias Entidades e as Grandes entidades adotam as NCRF. 
 
  



 

 

  

CONTA MAIS CERTA 
15 

 

  

3. Indique quais os documentos necessários a elaborar tendo em conta a dimensão da 
empresa. Pode ser selecionada mais do que uma resposta. 

 
 

 
Demonstração 

dos 
Resultados 

Balanço 

Demonstração 
de alteração 

de capital 
próprio 

Mapa de 
fluxos de 

caixa 
Anexo 

Micro 
Entidades 

     

Pequena 
Entidades 

     

Média 
Entidades 

     

Grande 
Entidade 
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EXERCÍCIO 10 – ESTRUTURA CONCEPTUAL 

1. Como sabe existem diversos utilizadores interessados nas demonstrações 

financeiras de uma entidade. Indique alguns deles, enunciando o respetivo interesse. 

Clientes Comprar os produtos da empresa 

 
__________________ 

 

 
 

__________________ 
 

 
 

__________________ 
 

 
 

__________________ 
 

 
 

__________________ 
 

 
 

__________________ 
 

 
 

__________________ 
 

 
 

__________________ 
 

 
 

__________________ 
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2. Enuncie os pressupostos subjacentes às caraterísticas qualitativas do SNC, 

descrevendo-os sucintamente. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Corresponda as caraterísticas qualitativas do SNC ao seu significado. 

1 Compreensibilidade   As demonstrações são livres de preconceitos 

2 Relevância   Isenta de erros 

3 Materialidade   Depende da dimensão do item 

4 Substância sobre a forma   
Independentemente da forma como o bem é 
adquirido, este deve ser registado na 
contabilidade como propriedade da empresa 

5 Neutralidade   As demonstrações financeiras devem ser 
rapidamente compreensíveis pelos utentes 

6 Prudência   A informação tem de ser relevante para a 
tomada de decisões dos utentes 

7 Comparabilidade   Em condições de incerteza deve-se fazer as 
estimativas com um grau de precaução 

8 Representação Fidedigna   Completa e adentro dos limites de 
materialidade e de custo 

9 Fiabilidade   Os utentes têm de ser capazes de comparar 
as demonstrações financeiras 

10 Plenitude   A informação financeira deve ser representada 
fidedignamente 
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4. Crie um exemplo de aplicação prática de um constrangimento. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Como sabe existem diversas bases de mensuração. Enuncie-as, distinguindo-as em 

inicial e subsequente. 

 

Mensuração 
Inicial 

 

Mensuração 
Subsequente 
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EXERCÍCIO 11 - CONTAS 

Responda a cada afirmação indicando se a mesma é verdadeira (V) ou falsa (F). 
 
 
____ Na contabilidade Financeira existem 8 contas, cada uma com o seu significado.  
 
____ As contas são códigos usados na fase da classificação de cada documento. 
 
____ Ao classificar os documentos com a mesma conta para operações semelhantes e 
depois de lançar no programa de contabilidade essa conta, pode-se consultar e obter o total 
da conta visualizando a conta no balancete. 
 
_____ Para cumprir com a Regra Fundamental da Contabilidade tem de ser utilizadas pelo 
menos duas contas, uma a débito e outra a crédito. 
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EXERCÍCIO 12 - CONTAS 

1. Faça corresponder a cada conta (1,2,3,4,5,6,7,8) a sua natureza. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Natureza Devedora    

     

Natureza Credora    

     

 
 

2. Responda a cada afirmação indicando se a mesma é verdadeira ou falsa. 
 
 

____ Debita-se a conta 6, quando um gabinete de contabilidade compra um computador. 

 

____ Se o gabinete de contabilidade devolver um computador, credita-se a mesma conta 

que debitou-se inicialmente. 

 

____ Num determinado ano foi efetuada a compra de uma viatura para uma determinada 

empresa, neste caso lanço a conta 4 a débito.  

 

_____ Com a venda de uma viatura credita-se a conta 4, pelo valor que se debitou 

inicialmente. 

 

____ Nos registos da contabilidade, verificou-se existir um saldo devedor na conta do 

banco, então pode-se fazer pagamentos de qualquer montante. 

 

____ Quando uma determinada empresa compra mercadorias credita-se a conta 3. 

 

____ Quando uma determinada empresa devolve mercadorias credita-se a conta 3.  

 

____ Quando um sócio sai de uma empresa debita-se a conta 5. 

 

____ Quando a empresa dá lucro credita-se a conta 8. 
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EXERCÍCIO 13 – FACTOS PATRIMONIAIS 

A empresa “Amarela” resolveu proceder à averiguação do património. Em resultado desse 

trabalho elaborou-se a seguinte listagem de elementos (valores em euros):  

Descrição Valor Permutativo 
Modificativo 
Aumentativo 

Modificativo 
Diminutivo 

Extra 
patrimonial 

Consumo de eletricidade 100€     

Depósitos à ordem em bancos 2 500€     

Prestação de Serviços 7 500€     

Compra de Computadores 9 000€     

Aquisição de material de 
escritório 

600€     

Venda de mercadorias ao 
mesmo preço de custo 

6 000€     

Investimento em ações de 
curto prazo 

1 000€     

 

Identifique os diferentes elementos patrimoniais. 
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EXERCÍCIO 14 - CONCEITOS 

Em relação às situações descritas em seguida, assinale com uma cruz a resposta correta:  

1. Compra a crédito de mercadorias no valor de 3 500 €:  

a) Despesa  

b) Gasto  

c) Pagamento  

 

2. Pagamento da conta de eletricidade no valor de 375 €:  

a) Despesa  

b) Gasto  

c) Pagamento  

 

3. Compra de um computador no valor de 1 750 Euros, nas seguintes condições: 40% a 

pronto e o restante a 90 dias:  

a) Despesa  

b) Gasto  

c) Pagamento  

 

4. Venda de mercadoria a crédito por 7 500 €:  

a) Receita  

b) Rendimento  

c) Recebimento  

 

5. Recebimento antecipado da renda de um armazém que estava alugado a terceiros:  

a) Receita  

b) Rendimento  

c) Recebimento  

 

6. Processamento dos ordenados no final do mês no valor de 15 000 €:  

a) Despesa  

b) Gasto  

c) Pagamento  
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7. Venda a pronto pagamento de um automóvel totalmente depreciado pelo valor de 3 750 

€:  

a) Receita  

b) Rendimento  

c) Recebimento 
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EXERCÍCIO 15 – EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DA CONTABILIDADE 

1. Complete as seguintes equações: 

 

Ativo =  _____________  + Passivo 

Valor do património líquido = _______________ + Direitos - _________________ 

Capital Próprio = ______________ ____ Passivo 

Património bruto =  ________________________ 
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EXERCÍCIO 16 – EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DA CONTABILIDADE 

Conhecem-se as seguintes informações relativas à empresa A: 

Descrição Valores (em Euros) 

No início do exercício n verifica-se o seguinte:  

Valor do ativo em 01/01/n  450 000€  

Valor do passivo em 01/01/n  150 000€  

No final do exercício n verifica-se o seguinte:  

Valor do ativo em 31/12/n  600 000€  

Valor do passivo em 31/12/n  200 000€  

No exercício n verificou-se o seguinte:  

Aumento das contribuições dos proprietários (capital social)  90 000€  

Distribuição de capitais próprios aos proprietários (lucros)  10 000€  

Valor dos rendimentos  750 000€  

Valor dos gastos  (X)  

 

1. Determine o valor da incógnita (X)  
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2. A empresa aumentou as suas dívidas? Justifique! 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Atendendo ao valor do capital próprio, investia nesta empresa? Justifique! 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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EXERCÍCIO 17 – EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DA CONTABILIDADE 

Conhecem-se as seguintes informações relativas à situação patrimonial de três empresas 

reportada a 31/12/n: 

 Empresa A Empresa B Empresa C 

Valores iniciais em 01-01-n:  

- Total do ativo (4,3,2,1) 125 000€  90 000€  (c)  

- Total do passivo (2) 64 000€  28 000€  43 000€  

Valores finais em 31-12-n: 

- Total do ativo (4,3,2,1) 160 000€  110 000€  92 500€  

- Total do passivo (2) 90 000€  (b)  57 500€  

No exercício verificou-se:  

- Aumento de capital (5) 0€  12 500€  15 000€  

- Rendimentos (7) (a)  34 000€  25 000€  

- Gastos (6) 42 500€  23 000€  42 500€  

 

1. Determine o valor das incógnitas (a), (b) e (c)  
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2. Qual das 3 empresas apresenta mais dívidas? Justifique! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Qual das 3 empresas apresenta um património bruto mais atrativo? Justifique! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Qual das 3 empresas apresenta um património líquido mais atrativo? Justifique! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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AULA 4 
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EXERCÍCIO 18 – CONTAS DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

A sociedade X registou durante o exercício n os seguintes gastos e rendimentos: 

Descrição Valores Gastos Rendimentos 

1. Custo das mercadorias vendidas  160 000€    

2. Seguro das viaturas  2 500€    

3. Transporte de mercadorias vendidas   1 200€    

4. Publicidade no Estádio Municipal  5 000€    

5. Consumo de água  4 000€    

6. Depreciações dos ativos fixos tangíveis  46 100€    

7. Juros de empréstimos bancários   2 000€    

8. Descontos de pronto pagamento 
concedidos  

700€  
  

9. Multas de trânsito  300€    

10. Vendas de mercadorias  210 000€    

11. Prestações de serviços   90 000€    

12. Descontos de pronto pagamento 
obtidos  

200€  
  

13. Rendas de imóveis obtidas 9 000€   

14. Remunerações do pessoal 30 000€   

15. Remunerações dos órgãos sociais 60 000€   

16. Encargos sobre remunerações do 
pessoal e dos órgãos sociais 

27 000€ 
  

17. Consumo de eletricidade 3 000€   

18. Consumo de gás 4 300€   

19. Subsídios à exploração 50 000€   

20. Trabalhos para a própria empresa 2 000€   

TOTAL   

RESULTADO ANTES DE IMPOSTO (RAI)  

IMPOSTO – 25%  

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO  

 

1. Elabore a DR por natureza relativa ao exercício n da empresa X. 
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EXERCÍCIO 19 – CONTAS DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

A sociedade Y registou durante o exercício n os seguintes gastos e rendimentos: 

Descrição Valores Gastos Rendimentos 

1. Contencioso e notariado  4 000€    

2. Serviços especializados 3 000€   

3. Subcontratos 4 300€   

4. Limpeza higiene e conforto  1 000€    

5. Material de escritório  6 100€    

6. Donativos  700€    

7. Câmbio desfavorável de empréstimos 
bancários  

200€  
  

8. Encargos sobre remunerações do 
pessoal e dos órgãos sociais 

27 000€ 
  

9. Juros de empréstimos bancários   2 000€    

10. Variação de inventários de produção  300€    

11. Prestações de serviços   90 000€    

12. Publicidade  5 000€    

13. Remunerações do pessoal 30 000€   

14. Remunerações dos órgãos sociais 60 000€   

15. Rendas de imóveis suportadas 9 000€   

16. Custo da matéria consumida  2 500€    

17. Subsídios à exploração 10 000€   

18. Trabalhos para a própria empresa 2 000€   

19. Transporte de mercadorias vendidas   1 200€    

20. Vendas de produtos acabados 110 000€    

TOTAL   

RESULTADO ANTES DE IMPOSTO (RAI)  

IMPOSTO – 25%  

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO  

  

1. Elabore a DR por natureza relativa ao exercício n da empresa Y. 
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EXERCÍCIO 20 – CONTAS BALANÇO 

Suponha que o património da empresa Iogurtes & Batidos, S A , que se dedica à produção 

e comércio deste tipo de produtos, é constituído por: 

 
Descrição 

 
Valor 

Ativo Passivo 

Bens Direitos Obrigações 

1. Armazém dos produtos 200 000€    

2. Computadores 5 600€    

3. Câmaras frigoríficas 10 000€    

4. Empréstimo do Banco BCP 100 000€    

5. 4 000 litros de leite em armazém 800€    

6. Depósitos à ordem no Banco BCP 20 400€    

7. Empilhador 30 200€    

8. Numerário em caixa 500€    

9. Dívida à Segurança Social 1 000€    

10. Dívida a pagar ao fornecedor 
Milkshakes, Lda  referente à compra 
de matérias -primas 

2 600€ 
   

11. Dívida ao funcionário Joaquim 
Fonseca 

300€ 
   

12. Produtos acabados em armazém 1 600€    

13. Dívida a receber do cliente Nutre & 
Sã, S A  referente à venda de 
iogurtes 

1 160€ 
   

14. Mobiliário de escritório 300€    

15. Dívida a pagar à Mobilar, S A  relativa 
à compra de mobiliário de escritório 

1 200€ 
   

16. Depósito a prazo no Banco BCP 20 000€    

17. Terreno  100 000€    

18. Programa informático 2 000€    

19. Viatura ligeira de passageiros 25 000€    

20. Ações de curto prazo cotadas em 
bolsa 

10 000€ 
   

TOTAIS    

VALOR DO PATRIMÓNIO (Capital Próprio)  

 
1. Classifique os elementos patrimoniais da empresa em BENS, DIREITOS e 

OBRIGAÇÕES; ATIVO e PASSIVO.  
2. Calcule o valor do Capital Próprio e o valor do Património da empresa. 
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EXERCÍCIO 20 – CONTAS BALANÇO 

Suponha que o património da empresa Doce & Bom, Lda., que se dedica ao comércio e 

produção de doces regionais, é constituído por: 

Descrição Valor 
Ativo Passivo 

Bens Direitos Obrigações 

1. 1 500 Kg de açúcar a 0,70 € /Kg 1 050€    

2. Empréstimo do Banco BCP 25 000€    

3. Fornos elétricos 15 000€    

4. Depósito à ordem no Banco BCP 10 000€    

5. 200 litros de leite em armazém a 0,60 € 
o litro 

120€ 
   

6. Dívida à Segurança Social 500€    

7. Um porta-paletes 5 000€    

8. Numerário em cofre 200€    

9. Dívida de IRC 300€    

10. Mobiliário de escritório 1 500€    

11. Dívida a pagar à Movelarte, S A  relativa 
à compra de mobiliário de escritório 

700€ 
   

12. Produtos acabados em armazém 400€    

13. Dívida a receber do cliente BemDoce, 
Lda  

520€ 
   

14. Dívida do empregado Alfredo Camacho 100€    

15. Depósito a prazo no Banco BCP 1 000€    

16. Dívida a pagar ao fornecedor Armando & 
Filhos, S A  

420€ 
   

17. Edifício das instalações 80 000€    

18. Descoberto bancário sobre a CGD 2 000€     

19. Iva a pagar 3 600€    

20. Imóvel de rendimento 50 000€    

TOTAIS    

VALOR DO PATRIMÓNIO (Capital Próprio)  

 
1. Classifique os elementos patrimoniais da empresa em BENS, DIREITOS e 

OBRIGAÇÕES; ATIVO e PASSIVO. 
2. Calcule o valor do Capital Próprio e o valor do Património da empresa. 
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AULA 5 
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EXERCÍCIO 22 – CONTAS DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS E BALANÇO 

Identifique, na coluna respetiva, as contas associadas aos elementos patrimoniais 

(concretos e abstratos) mencionados: 

Elementos patrimoniais Gastos 
Rendiment

os 
Ativos Passivos 

Capital 
Próprio 

1. Vendas de mercadorias       

2. Viaturas comerciais       

3. Processamento de salários      

4. Consumo de eletricidade       

5. Dívidas ao Estado (IRC)      

6. Dívidas aos Fornecedores       

7. Capital social       

8. Juros suportados       

9. Custo das mercadorias 
vendidas  

     

10. Mercadorias em armazém       

11. Financiamento bancário       

12. Mobiliário diverso       

13. Depósitos bancários à ordem       

14. Rendas recebidas       

15. Numerário       

16. Ações da associada X (M/L 
Prazo)  

     

17. Imóveis de rendimento       

18. Trespasse de estabelecimento       

19. Rendas suportadas       

20. Combustíveis consumidos       

21. Dívida ao fornecedor de 
mobiliário  

     

22. Adiantamentos aos 
trabalhadores  

     

23. Lucros atribuídos aos sócios       

24. Dívida ao gerente 
(remunerações)  

     

25. Reservas legais      

26. Dividendos recebidos       

27. Subsídios do estado à 
exploração  

     

28. Encargos com os salários      

29. Reservas livres      

30. Resultados transitados      
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EXERCÍCIO 23 – CONTAS DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS E BALANÇO 

Considere as seguintes informações relativas à empresa C, relativas ao exercício n ou à sua 

situação no final do mesmo: 

Descrição Valores  Gastos 
Rendime

ntos 
Ativos Passivos 

Capital 
Próprio 

1 Dívidas de Clientes  62 000€       

2 Máquinas Industriais  50 000€       

3 Viaturas Ligeiras  12 000€       
4 Consumo de 
eletricidade  

3 000€       

5 Dívidas ao Estado (IVA) 11 720€       
6 Dívidas aos 
Fornecedores  

44 000€       

7 Juros suportados e 
pagos  

600€       

8 Custo das mercadorias 
vendidas  

160 000€       

9 Mercadorias em 
armazém  

19 000€       

10 Empréstimos bancários  10 000€       

11 Venda de mercadorias  190 000€       

12 Equipamento básico  18 000€       

13 Depósitos à ordem  15 600€       

14 Rendas suportadas  2 600€       

15 Dinheiro em caixa  1 740€       
16 Combustíveis 
consumidos  

1 580€       

17 Ações da sociedade X 
(MLP) 

10 000€       

18 Dívidas ao pessoal  1 800€       
19 Ordenados e encargos 
sociais  

37 000€       

20 Consumo material de 
escritório  

1 300€       

TOTAIS 
  

 
 

 

 

  

 
1. Determine o valor dos rendimentos, dos gastos e dos resultados relativos ao exercício n. 
2. Determine o valor do ativo, do passivo e do capital próprio da empresa C em 31/12/n. 
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EXERCÍCIO 24 – CONTAS DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS E BALANÇO 

Considere a seguinte informação de uma empresa reportada ao final do exercício n ou 

relativa ao exercício n: 

Descrição Valor Gastos 
Rendime

ntos 
Ativo Cap. 

Próprio 
Passivo 

NC C NC C 

1. Amortizações de 
ativos intangíveis  

4 000         

2. Dívidas de clientes  140 000         
3. Remunerações do 

pessoal  
150 000         

4. Juros obtidos de 
depósitos  

1 000         

5. Produtos acabados 
em armazém  

250 000         

6. Máquinas e 
equipamentos 
utilizados na 
produção  

475 000         

7. Consumo de 
matérias-primas  

345 000         

8. Dinheiro à guarda 
de bancos 
(mobilizável 
imediatamente)  

5 000         

9. Contribuições dos 
proprietários  

750 000         

10. Imóveis afetos à 
atividade  

350 000         

11. Vendas de produtos 
acabados  

680 000         

12. Menos-valias na 
venda de ativos 
fixos tangíveis  

6 000         

13. Imóveis de 
rendimento  

70 000         

14. Dívidas a 
fornecedores de 
investimentos (a 
pagar em n+1)  

120 000         

15. Serviços prestados 
aos clientes  

176 000         

16. Viaturas usadas na 
atividade  

94 000         

17. Dívidas a 
fornecedores de 
matérias-primas  

320 000         

18. Dinheiro à guarda 
de bancos 
(mobilizável a 
prazo)  

10 000         

19. Programas de 
computador  

16 000         
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20. Descontos de 
pronto pagamento 
obtidos   

12 000         

21. Dívidas ao estado  82 000         
22. Rendas obtidas dos 

imóveis de 
rendimento  

50 000        

23. Encargos sobre 
remunerações do 
pessoal 
(contribuições para 
a S.S. )  

35 000         

24. Fornec e serv. 
prestados por 
entidades externas 

290 000         

25. Mobiliário e 
equipamentos 
utilizados na área 
administrativa  

130 000         

26. Depreciações dos 
ativos fixos 
tangíveis e imóveis 
de rendimento 

60 000        

27. Juros suportados de 
financiamentos 
obtidos 

20 000        

28. Empréstimos 
bancários (a pagar 
em n+3)  

395 000         

29. Dinheiro à guarda 
da empresa  

2 000         

30. Lucros de anos 
anteriores retidos 
sob a forma de 
reservas  

90 000         

31. Perdas resultantes 
de dívidas 
consideradas 
incobráveis  

24 000         

32. Matérias-primas em 
armazém  

200 000         

Total 

       

  
 

 

 

1. Identifique a conta prevista no CC do SNC associada a cada um dos elementos 

patrimoniais mencionados. 

2. Determine o valor dos Rendimentos, dos Gastos e do Resultado da empresa relativos 

ao exercício n. 

3. Determine o valor do Ativo, do Passivo e do Capital Próprio da empresa reportados a 

31/12/n. 
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AULA 6 
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EXERCÍCIO 25 – CONTAS DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS E BALANÇO 

A sociedade EE iniciou a sua atividade em 1/1/n. Em 31/12/n conhece-se a seguinte 

informação (valores em euros): 

1. Caixa  5 000  

2. Depósitos à ordem  65 000   

3. Clientes  250 000   

4. Matérias-primas  20 000   

5. Produtos acabados  260 000   

6. Equipamento básico  700 000   

7. Edifícios para a atividade da empresa 1 000 000   

8. Equipamento administrativo  100 000   

9. Capital social 2 000 000   

10. Fornecedores  400 000   

11. Empréstimos bancários a M/L prazo  40 000   

12. Vendas de produtos acabados  1 700 000   

13. Subsídios à exploração  85 000   

14. Consumo de matérias-primas  1 470 000   

15. Gastos com o pessoal  250 000   

16. Fornecimentos e serviços externos  100 000   

17. Gastos de depreciação  150 000   

18. Outros gastos e perdas  100 000   

19. Juros suportados  35 000   

20. Reservas 280.000  

 

1. Elabore a DR por natureza relativa ao exercício n da empresa EE. 

 

2. Elabore o balanço reportado a 31/12/n da empresa EE. 
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EXERCÍCIO 26 – CONTAS DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS E BALANÇO 

Considere a seguinte informação da empresa A relativa ao exercício n (1º exercício 

económico anual) ou reportada ao final do exercício n (31/Dez): 

1. Dívidas de clientes  105 000   

2. Remunerações do pessoal  112 500   

3. Produtos acabados em armazém  44 250   

4. Máquinas e equipamentos utilizados na produção  356 250   

5. Consumo de matérias-primas  258 750   

6. Dinheiro à guarda de bancos (mobilizável imediatamente)  3 750   

7. Contribuições dos proprietários  450 000   

8. Vendas de produtos acabados  510 000   

9. Menos-valias na venda de ativos fixos tangíveis  4 500   

10. Imóveis de rendimento  52 500   

11. Dívidas a fornecedores de investimentos (a pagar em n+2)  90 000   

12. Viaturas usadas na atividade  70 500   

13. Ações (de uma empresa cotada) detidas para venda  7 500   

14. Programas de computador  12 000   

15. Descontos de pronto pagamento obtidos  9 000   

16. Rendas obtidas dos imóveis de rendimento  37 500   

17. Encargos sobre remunerações do pessoal (contribuições para a S  
S )  

26 250  
 

18. Mobiliários e equipamentos utilizados na área administrativa  97 500   

19. Depreciações dos ativos fixos tangíveis e imóveis de rendimento  45 000   

20. Juros suportados de financiamentos obtidos  15 000   

21. Empréstimo bancário em libras (a pagar em n+5)  289 500   

22. Perdas resultantes de dívidas consideradas incobráveis  18 000   

23. Matérias-primas em armazém  36 750   

24. Produtos em vias de fabrico (na fábrica)  8 250   

25. IRC a pagar  14 250   

26. Crédito de IVA sobre o estado  29 250   

27. Descoberto bancário numa conta de depósito à ordem (a 
regularizar em n+1)  

6 750  
 

28. Amortizações de ativos intangíveis  3 000   

29. Juros obtidos de depósitos à ordem  550   

30. Dívidas a fornecedores de matérias-primas  240 000   

31. Fornecimentos de bens e serviços prestados por entidades 
externas  

217 350  
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32. Imóveis afetos à atividade  376 500   

33. Serviços prestados aos clientes  131 325   

34. Dívidas ao estado (IRC e contribuições para a segurança social)  61 500   

35. Dinheiro à guarda da empresa  1 500   

36. Dividendos de ações recebidos  675   

37. Diferenças de câmbio desfavoráveis em empréstimos bancários  150   

38. Juros obtidos de financiamentos obtidos  200   

39. Reservas legais 60 000  

40. Resultados transitados 750  

 

1. Elabore a DR por naturezas da empresa relativa ao exercício n. 

 

 

2. Elabore o Balanço da empresa reportado a 31/Dez/n.   
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EXERCÍCIO 27 – QUESTÕES DE ESCOLHA MÚLTIPLA 

Para cada uma das seguintes questões escolha a opção mais adequada marcando a mesma 

com um círculo  

 

 1. Os recursos utilizados por uma entidade são sempre iguais aos:  

a) Ativos + Passivos  

b) Capitais próprios + Passivos  

c) Ativos - Passivos  

d) Capitais próprios  

e) Nenhuma das anteriores  

 

2. Qual dos seguintes factos não altera o valor do património de uma sociedade:  

a) Aumento do capital social (por novas entradas dos sócios)  

b) Venda de mercadorias a crédito com uma margem de 25% sobre o preço de custo  

c) Consumo de combustíveis  

d) Compra a crédito de um veículo pesado para o transporte de mercadorias  

e) Nenhuma das anteriores  

 

3. Os capitais próprios de uma entidade:  

a) Só incluem as contribuições dos seus proprietários e o resultado líquido do período  

b) Têm sempre um valor positivo ou nulo  

c) Só incluem contas da classe 5 do código de contas do SNC  

d) Não podem ser superiores aos ativos da entidade  

e) Nenhuma das anteriores  

 

4. Em 15 de Junho a sociedade Z comprou e recebeu um lote de mercadorias com 

pagamento a 60 dias após aquela data. Em 25 de Junho, essas mercadorias foram vendidas 

a pronto (ao preço de custo) e enviadas ao cliente. Nenhuma das operações foi ainda 

registada. O efeito deste erro no Balanço de 30 de Junho consistia em:  

a) O ativo e o capital próprio estarem sobreavaliados, mas o passivo não seria afetado  

b) O passivo e o capital próprio estarem subavaliados, mas o ativo não seria afetado  

c) O ativo e o passivo estarem subavaliados, mas o capital próprio não seria afetado  
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d) O ativo e o capital próprio estarem subavaliados, mas o passivo não seria afetado  

e) Nenhuma das anteriores  

 

5. Relativamente ao período contabilístico (exercício económico) de uma entidade:  

a) A sua duração é, regra geral, de 12 meses  

b) Coincide sempre com o ano civil  

c) Coincide sempre com o período de relato  

d) Todas as anteriores  

e) Nenhuma das anteriores  

 

6.  De acordo com as regras de movimentação das contas:  

a) Um débito significa um aumento e um crédito uma diminuição  

b) As contas de dívidas a receber e de gastos são debitadas pelos aumentos  

c) As contas de rendimentos nunca são debitadas  

d) As contas de capital próprio têm sempre saldo credor  

e) Nenhuma das anteriores  

 

7. A conta 711 Mercadorias incluída no código de contas do SNC é:  

a) Uma conta subsidiária  

b) Uma conta divisionária  

c) Uma conta de rendimentos  

d) Todas as anteriores  

e) Nenhuma das anteriores  

 

8. A conta 21 Clientes incluída no código de contas do SNC:  

a) É sempre uma conta do ativo  

b) Tem sempre saldo devedor ou nulo  

c) É uma conta elementar  

d) Todas as anteriores  

e) Nenhuma das anteriores  
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9. De acordo com as regras de movimentação das contas:  

a) Um débito significa um aumento e um crédito uma diminuição  

b) As contas de dívidas a receber e de gastos são debitadas pelas diminuições  

c) As contas de rendimentos nunca são debitadas  

d) As contas de capital próprio têm sempre saldo credor  

e) Nenhuma das anteriores  

 

10. A conta 22 Fornecedores incluída no código de contas do SNC:  

a) É sempre uma conta do passivo  

b) Tem sempre saldo credor ou nulo  

c) É uma conta elementar  

d) Todas as anteriores  

e) Nenhuma das anteriores  

 

11. Qual dos seguintes factos não altera o valor do património de uma sociedade:  

a) Aumento do capital social (por novas entradas dos sócios)  

b) Recebimento de um cliente por transferência bancária  

c) Processamento dos salários dos trabalhadores  

d) Consumo de eletricidade  

e) Nenhuma das anteriores  

 

12. A fatura-recibo é um dos documentos externos utilizados pelas empresas, substitui:  

a) A guia de remessa ou a guia de transporte  

b) A fatura  

c) O recibo  

d) Todas as anteriores  

e) Nenhuma das anteriores  
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13. Considere as seguintes informações relativas ao mês de Abril de n de uma sociedade:  

 

Recebimentos de clientes referentes a faturas de 
meses anteriores  

€ 15 000  

Consumo de eletricidade e outros bens 
consumíveis  

€ 1 000  

Faturas referentes a prestações de serviços a 
clientes  

€ 20 000  

Pagamento da renda do escritório referente ao 
mês de Abril  

€ 2 000  

Pagamento de lucros aos sócios referentes ao ano 
anterior  

€ 3 000  

Aquisição a pronto de equipamento administrativo 
(mobiliário)  

€ 5 000  

Aumento do capital social por parte dos sócios  € 10 000  
 

O resultado líquido do mês de Abril foi:  

a) € 17 000  

b) € 34 000  

c) € 27 000  

d) € 24 000  

e) Nenhuma das anteriores  

 

14. De acordo com a estrutura conceptual do SNC, os ativos:  

a) Têm sempre uma forma física  

b) São sempre da propriedade da entidade  

c) Estão sempre associados a algum tipo de dispêndio (despesa), ou de aquisição ou 

de produção  

d) São recursos controlados pela entidade com um custo ou valor fiável dos quais se 

espera benefícios económicos futuros  

e) Nenhuma das anteriores  

 

15. Os modelos de balanço previstos no SNC têm uma disposição vertical:  

a) Com graus decrescentes de liquidez nas aplicações de fundos e de exigibilidade 

nas origens de fundos  
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b) Com graus crescentes de liquidez nas aplicações de fundos e de exigibilidade nas 

origens de fundos  

c) Com um grau de liquidez decrescente nas aplicações de fundos e um grau de 

exigibilidade crescente nas origens de fundos  

d) Com um grau de liquidez crescente nas aplicações de fundos e um grau de 

exigibilidade decrescente nas origens  

e) Nenhuma das anteriores  

 

16. Considere uma entidade que, nos termos do SNC, aplica a NCRF-PE:  

a) Não pode apresentar o modelo reduzido de balanço  

b) Tem de apresentar uma demonstração de resultados por funções  

c) Está dispensada de apresentar uma Demonstração das Alterações no Capital 

Próprio e uma Demonstração de Fluxos de Caixa  

d) Todas as anteriores  

e) Nenhuma das anteriores  

 

17. Considere um empréstimo bancário no valor de € 600 000 contraído pela empresa C, 

Lda. em 1/Out/n com o seguinte plano de reembolso:  

1/Abr/n+1 € 50 000 

1/Out/n+1 € 50 000 

1/Out/n+2 € 120 000 

1/Out/n+3 € 180 000 

1/Out/n+4 € 200 000 
 

O valor do empréstimo a incluir no passivo corrente do balanço da empresa C, Lda. reportado 

a 31/Dez/n+1 é:  

a) € 100 000  

b) € 120 000  

c) € 500 000  

d) € 380 000  

e) Nenhuma das anteriores  
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18. Diga qual dos seguintes elementos patrimoniais deve constar no ativo não corrente do 

balanço da empresa B, Lda  reportado a 31/12/n:  

a) Vale de caixa do gerente (a regularizar no próximo processamento de salários)  

b) Adiantamentos por conta de compras (a regularizar daqui a 3 meses com a entrega 

da encomenda)  

c) Acréscimo de juros de um depósito a prazo (com vencimento daqui a 6 meses e 

juros a receber no final do prazo)  

d) Prédio de rendimento arrendado (contrato celebrado durante o exercício por 5 anos 

renovável)  

e) Nenhuma das anteriores  

 

19. Diga qual dos seguintes elementos patrimoniais deve constar no ativo corrente do 

balanço da empresa B, Lda  (que se dedica ao transporte terrestre de mercadorias) reportado 

a 31/12/n:  

a) Veículo ligeiro de passageiros ao serviço do administrador  

b) Programa de computador usado na gestão da frota  

c) IVA a recuperar do estado relativo ao 4º trimestre do ano n  

d) Armazém doado pelo sócio fundador e arrendado a uma empresa de produtos 

químicos  

e) Nenhuma das anteriores  

 

21. Considere um empréstimo bancário no valor de € 600 000 contraído pela empresa C, 

Lda  em 1/Out/n com o seguinte plano de reembolso:  

1/Abr/n+1 € 50 000 

1/Out/n+1 € 50 000 

1/Out/n+2 € 120 000 

1/Out/n+3 € 180 000 

1/Out/n+4 € 200 000 
O valor do empréstimo a incluir no passivo não corrente do balanço da empresa C, Lda. 

reportado a 31/Dez/n é:  

a) € 380 000  

b) € 100 000  

c) € 120 000  
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d) € 500 000  

e) Nenhuma das anteriores  

 

21. Identifique a afirmação correta:  

a) Uma situação líquida ativa implica uma situação de falência técnica  

b) O património é uma grandeza estática  

c) O património global corresponde à riqueza que efetivamente pertence ao agente 

económico  

d)  A composição do património depende da natureza e extensão dos elementos 

patrimoniais  

  

22. Qual das seguintes operações altera o valor do património líquido da empresa?  

a) Venda de mercadorias com uma margem bruta de 10%  

b) Pagamento de dívida a fornecedores  

c) Recebimento de dívida de um cliente   

d) Todas as anteriores  

  

23. O valor do património bruto da empresa é composto:  

  a) Pelos investimentos efetuados  

b) Pelo conjunto de bens e direitos da empresa  

c) Pelo conjunto das obrigações da empresa  

d) Nenhuma das anteriores  

  

24. No final do ano passado, o sócio da empresa “Sempremfuga, Lda.” retirou da conta da 

empresa 15 000€ para comprar um carro para uso do seu filho. Indique qual destas 

afirmações está correta:  

a) Esta operação altera o valor do património, pelo que estamos perante um facto 

modificativo  

b) Esta operação não tem impacto no valor e composição do património pelo que 

constitui um facto extra-patrimonial  

c) A saída de dinheiro da empresa constitui sempre um custo, pelo que se verifica 

uma redução do património da empresa  
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d) Esta operação altera a composição do património, sendo um facto patrimonial 

permutativo  

 

25. Qual dos seguintes factos patrimoniais não afeta o valor do património líquido da 

empresa?  

a) Fatura do transporte das mercadorias vendidas por 250€  

b) Venda a crédito de 5 000€ de mercadorias que custaram 3 000€, com desconto 

concedido de 5%  

c) Recebimento da dívida do cliente de 2 850€  

d) Todas as anteriores  

  

26. Quando uma empresa contrai um empréstimo bancário:  

  a) O ativo e o passivo aumentam  

b) Os gastos aumentam  

c) O capital próprio diminui  

d) O capital próprio aumenta  

  

27. Os recursos de uma empresa são constituídos por:  

  a) Ativos + Passivos  

b) Capitais Próprios + Capitais Alheios  

c) Ativos – Passivos  

d) Capitais Próprios  

  

28. Qual das seguintes afirmações está correta:  

  a) Ativo = Património Líquido  

b) Ativo = Passivo + Resultado Líquido  

c) Passivo = Capital Próprio – Ativo  

d) Ativo = Passivo + Património Líquido  

  

 

29. As aplicações de uma empresa correspondem a:  

a) Ativo + Passivo  
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b) Conjunto de bens e direitos  

c) Ativo + Capital Próprio  

d) Nenhuma das anteriores  

 

30. Uma compra a prazo de mercadorias no valor de 1 500€ com o pagamento de despesas 

de transporte no valor de 100€ dá origem:  

a) Uma despesa de 1 600€ e um gasto de 100€  

b) Uma despesa de 1 500€ e um gasto de 100€  

c) Uma despesa de 1 500€ e um pagamento de 100€  

d) Uma despesa de 1 600€ e um gasto e pagamento de 100€  

e) Uma despesa de 1 600€ e um pagamento de 100€  

  

31. Complete a afirmação, selecionando a correta combinação de fluxos para as incógnitas 

apresentadas: “A contratação de um financiamento bancário com maturidade de 3 anos, 

constitui hoje um(a) X  A sua amortização em prestações semestrais de capital e juros 

representam conjuntamente um(a) Y, sendo os juros um(a) Z”   

a) X – Gasto; Y – Pagamento; Z – Despesa  

b) X – Despesa; Y – Gasto; Z – Pagamento  

c) X – Pagamento; Y – Despesa; Z – Gasto  

d) X – Despesa; Y – Pagamento; Z – Gasto  

  

32. A empresa “Continhas, Lda.” comprou a prestações um “Mercedes SLK” no valor de 25 

000€ para uso do seu administrador. Esta operação origina no momento da aquisição:  

a) Uma despesa de 25 000€  

b) Uma despesa de 25 000€ e pagamento de 25 000€  

c) Uma despesa de 25 000€ e um gasto de 25 000€  

d) Uma despesa de 25 000€ e um rendimento para o administrador de 25 000€  

  

33. Assinale a afirmação correta:  

a) O Diário é um registo sistemático e o razão um registo cronológico  

b) Os balancetes são registos diários para conferir a passagem de valores do diário 

para o razão   
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c) O balancete retificado inclui os lançamentos de regularização  

d) Os livros de escrituração comprovam a ocorrência de factos patrimoniais  

 

34. Qual das seguintes afirmações está correta?  

  a) O Balanço dá-nos a situação económica da empresa e a Demonstração de 

Resultados a situação financeira  

b) A Demonstração de Resultados é construída numa ótica de pagamentos e 

recebimentos  

c) O Resultado Líquido do Exercício negativo está associado a um fraco desempenho 

financeiro da empresa  

d) O Resultado Líquido do Exercício reflete o desempenho económico da empresa  

  

35. Diga qual das afirmações estão corretas:  

a) Para reabrir uma conta deverá sempre inscrever o saldo na coluna dos débitos  

b) Para reabrir uma conta deverá sempre inscrever o saldo na coluna dos créditos  

c) Para reabrir uma conta deverá sempre inscrever o saldo na coluna dos créditos 

quando for saldo credor  

d) Para reabrir uma conta deverá sempre inscrever o saldo na coluna dos débitos 

quando for saldo credor  

  

36. Diga qual das afirmações estão corretas:  

a) Para encerrar uma conta deverá sempre inscrever o saldo na coluna dos débitos  

b) Para encerrar uma conta deverá sempre inscrever o saldo na coluna dos créditos  

c) Para encerrar uma conta deverá sempre inscrever o saldo na coluna dos créditos 

quando for saldo credor  

d) Para encerrar uma conta deverá sempre inscrever o saldo na coluna dos débitos 

quando for saldo credor  

  

37. Diga qual destas afirmações é verdadeira:  

a) As contas subsidiárias resultam do desdobramento das contas coletivas para 

efeitos de registo contabilístico e cujo o saldo se deve transferir periodicamente para 

aquelas  
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b) Nas contas mistas, para apuramento da situação real no fim de determinado 

período, deve efetuar-se a discriminação entre os valores ativos e passivos, 

separando-os, ainda que sob o mesmo título de conta  

c) As contas mistas são consideradas do ativo e do passivo consoante a diferença 

entre os seus registos a débito e crédito seja, respetivamente, positiva ou negativa  

d) As contas subsidiárias são subdivisões das contas coletivas, cujas extensões 

somam a extensão destas   

 

38. Um lançamento que visa retificar o saldo de contas que não correspondem à realidade 

e efetuado, normalmente, no fim de cada período económico, antes do apuramento dos 

resultados e da elaboração do Balanço, designa-se por:  

a) Lançamento de transferência  

b) Lançamento de estorno  

c) Lançamento de regularização  

d) Lançamento de encerramento  

  

39. A harmonização não é condição para alcançar a desejada comparabilidade informativa 

a nível internacional:  

a) Verdadeiro  

b) Falso  

c) Verdadeiro, porque o principal objetivo da harmonização é o da unificação das 

regras contabilísticas  

d) O objetivo da harmonização nem sempre é o de promover a comparabilidade 

informativa  

  

40. Quais as razões do aparecimento do SNC:  

a) Responder a uma imposição da UE de criar um modelo adaptado das IAS/IFRS 

adotadas pela UE  

b) Alinhar com as orientações europeias de harmonização contabilística comunitária  

c) Responder a uma imposição da UE de criar um modelo normativo adaptado da 

IAS/IFRS adotadas pelas UE e modernizar/atualizar o corpo normativo nacional  
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d) Alinhar com as orientações europeias de harmonização contabilística comunitária 

e modernizar/atualizar o corpo normativo nacional   

  

41. As bases para a apresentação de Demonstrações Financeiras foram publicadas por:  

a) Decreto-lei  

b) Portaria  

c) Aviso  

d) Nenhuma das anteriores  

 

42. De acordo com Estrutura Conceptual, qual das seguintes alíneas é falsa:  

a) Um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos 

passados e do qual se espera que fluam para a entidade benefícios económicos 

passados;  

b) Um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos 

passados e do qual se espera que fluam para a entidade benefícios económicos 

futuros;  

c) O governo e os seus departamentos fazem parte dos utentes das demonstrações 

financeiras;  

d) As caraterísticas qualitativas da informação financeira são a compreensibilidade, a 

relevância, a fiabilidade e a comparabilidade  

  

43. A fiabilidade, enquanto caraterística qualitativa, agrega a:  

a) Tempestividade, Isenção, Materialidade e Assertividade;  

b) Tempestividade, Isenção, Materialidade, Clareza e Assertividade;  

c) Representação fidedigna, Substância sobre a forma, Neutralidade, Prudência e 

Plenitude  

d) Representação fidedigna, Substância sobre a forma, Prudência e Plenitude  

  

44. No balanceamento entre informação e custo:  

a) O confronto é necessário a fim de ir ao encontro dos objetivos das demonstrações 

financeiras;  

b) Os benefícios derivados da informação devem exceder o custo de a proporcionar  
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c) Os benefícios derivados da informação não devem exceder o custo de a 

proporcionar  

d) Os benefícios são sempre usufruídos pelos utentes para quem a informação é 

preparada  
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AULA 7 – TESTE DE AVALIAÇÃO 
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AULA 8 – AVALIAÇÃO FINAL 
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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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