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EXERCÍCIO N.º 1  
(Regime do acréscimo) 

 
A entidade Alfa, Lda. está a elaborar as suas Demonstrações Financeiras anuais em    de 2016.  
Indique, para cada uma das operações, se a entidade Alfa, Lda. irá reconhecer um acréscimo ou um 
diferimento (de gastos ou de rendimentos) e registe o impacto que terão no Balanço anual da 
entidade.  
 

a) A entidade Alfa, Lda. tem um depósito a prazo, constituído em 2-Julho-2015, que vence juros 
trimestralmente. Este depósito está indexado à Euribor 3 meses e tendo em conta o saldo 
médio do depósito a prazo, estima-se que a entidade venha a receber, relativamente ao 
período Outubro 2016-Dezembro 2016, juros no valor de 280,00. Em 31-Dezembro-2016, o 
Banco não tinha ainda creditado qualquer quantia de juros na conta da entidade.  

 
Tipo de operação  ____________________________________________ 
 
Ativo    ____________________________________________ 
Passivo  ____________________________________________ 
Capital Próprio  ____________________________________________ 

 

b) A entidade Alfa, Lda. recebeu o Aviso-recibo nº 12501 da seguradora Multi Seguros, S.A. 
relativo à renovação do seguro multiriscos no valor de 3.500,00 (isento de IVA). Aquele 
seguro tem periodicidade anual, com inicio em 01-Dezembro-2016. A entidade procedeu ao 
pagamento do seguro em 30-Novembro-2016.  
 

Tipo de operação  ____________________________________________ 
 
Ativo    ____________________________________________ 
Passivo  ____________________________________________ 
Capital Próprio  ____________________________________________ 
 

 

c) A empresa Alfa, Lda. efetuou, no dia 8-Dezembro-2016, uma transferência bancária para a 
entidade Épsilon, Lda., referente ao pagamento mensal da renda do armazém, no montante 
de 4.500,00. Este pagamento refere-se ao arrendamento desse armazém para o mês de 
Fevereiro de 2017.  
 

Tipo de operação  ____________________________________________ 
 
Ativo    ____________________________________________ 
Passivo  ____________________________________________ 
Capital Próprio  ____________________________________________ 

 
 

d) Relativamente ao processamento de remunerações não pagas no período anual de 2016, 
sabe-se que o Sr. Joaquim Barros, tem direito àquelas remunerações por inteiro (ou seja, tem 
direito a receber o subsídio de férias e férias, valores não gozados em 2016). O Sr. Joaquim 
tem uma remuneração bruta mensal de 1.300,00, sendo a contribuição da entidade para a 
Segurança Social (contribuição obrigatória) de 23,75%.  
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Tipo de operação  ____________________________________________ 
 
Ativo    ____________________________________________ 
Passivo  ____________________________________________ 
Capital Próprio  ____________________________________________ 

 
 

e) A entidade Alfa, Lda. constituiu em 01-Dezembro-2016 um empréstimo bancário, a 12 meses, 
no valor de 15.000,00 junto do Banco B. A liquidação das prestações é efetuada 
trimestralmente, à taxa efetiva trimestral postecipada de 3%. Considere uma taxa equivalente 
mensal de 1%.  
 

Tipo de operação  ____________________________________________ 
 
Ativo    ____________________________________________ 
Passivo  ____________________________________________ 
Capital Próprio  ____________________________________________ 

 
 

f) O documento interno nº168 indica os seguintes consumos relativos ao mês de Dezembro 
(faturas ainda não recebidas): consumo de água – 120,00; consumo de eletricidade – 260,00; 
consumo de comunicações – 190,00.  
 

Tipo de operação  ____________________________________________ 
 
Ativo    ____________________________________________ 
Passivo  ____________________________________________ 
Capital Próprio  ____________________________________________ 
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EXERCÍCIO N.º 2  
(Regime do acréscimo) 

 
A entidade Alfa, Lda. está a elaborar as suas Demonstrações Financeiras anuais em 31 de Dezembro 
de 2016.  
Contudo, naquele momento existiam ainda algumas operações para registar. Pretende-se assim, que 
para cada uma das operações, indique como a qualifica em termos de aplicação do regime do 
acréscimo e registe o impacto que têm no Balanço anual da entidade, conforme se apresenta na 
página seguinte.  
 

a) A entidade Alfa, Lda. tem um empréstimo bancário registado, constituído em 2-Julho-2015, 
que sobre o qual paga a prestação semestralmente. Em 31-Dezembro-2016, o Banco não 
tinha ainda debitado qualquer quantia na conta da entidade mas estima-se que o valor dos 
juros incluídos na prestação (que só será paga em Janeiro) é de 120,00.  
 
Tipo de operação: _____________________________________________________  
 

b) Em Outubro de 2016, a entidade Alfa, Lda. recebeu o Aviso-recibo nº 11256 da seguradora 
Segura Tudo, S.A. relativo à renovação do seguro automóvel no valor de 1.200,00 (isento de 
IVA). Aquele seguro tem periodicidade anual, com inicio em 01-Novembro-2016, tendo a 
entidade efetuado o pagamento do seguro em 30-Outubro-2016.  
 
Tipo de operação: _____________________________________________________  
 

c) Ao efetuar a conciliação bancária, a empresa Alfa, Lda. verificou o recebimento, ao dia 8-
Dezembro-2016, por transferência bancária da entidade Épsilon, Lda., referente à renda 
mensal do espaço A, no montante de 2.200,00. Este recebimento refere-se ao arrendamento 
desse espaço para o mês de Janeiro de 2017.  
 
Tipo de operação: _____________________________________________________  
 

d) Em 15-Dezembro-2016, a Alfa, Lda. efetuou uma venda de produtos a um cliente espanhol no 
valor de 5.200,00 em condições de crédito a 120 dias. Contudo, a Alfa responsabilizou-se 
pela entrega dos produtos na sede da mesma (em Barcelona), os quais se estima que 
apenas chegarão ao destino em 5-Janeiro-2017.  
 
Tipo de operação: _____________________________________________________  
 

e) Durante os meses de Novembro e Dezembro foram utilizados os serviços de eletricidade, 
água e gás, para os quais, em 31- Dezembro-2016 ainda não tinha sido recebido a respetiva 
fatura para pagamento. Com base no período anterior homólogo, estima-se que aqueles 
ascendam a um total de 500,00.  

 
Tipo de operação: _____________________________________________________  



 

PRETENDE-SE:  
Registe as alterações nas colunas respetivas, e que apresente o Balanço após alterações.  
 
Antes das alterações, o Balanço da entidade apresentava-se conforme se segue.  
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EXERCÍCIO N.º 3  
(Regime do acréscimo) 

 
A entidade BETA, Lda. está a elaborar as suas Demonstrações Financeiras anuais em 31 de 
Dezembro de 2016. Contudo, naquele momento existiam ainda algumas operações para registar. 
Pretende-se assim, que para cada uma das operações, indique como a qualifica em termos de 
aplicação do regime do acréscimo e registe o impacto que têm no Balanço anual da entidade, 
conforme se apresenta na página seguinte.  
 

a) A entidade BETA, Lda. tem um empréstimo bancário registado no Balanço, constituído no ano 
anterior, que sobre o qual paga uma prestação trimestral postecipada. Em 31-Dezembro-
2016, o Banco não tinha ainda debitado qualquer quantia na conta da entidade mas estima-
se que o valor dos juros incluídos na prestação (que será paga em Janeiro) é de 300,00.  
 
Tipo de operação: _____________________________________________________  
 

b) O depósito a prazo da entidade BETA rende juros semestralmente. Em 31-Dezembro-2016 
estima-se que o juro do semestre que Julho-Dezembro que termina, ascenderá a 120,00, 
valor que ainda não foi depositado na conta bancária.  
 
Tipo de operação: _____________________________________________________  
 

c) Ao efetuar a conciliação bancária, a empresa BETA, Lda. verificou o recebimento, ao dia 8-
Dezembro-2016, por transferência bancária da entidade Épsilon, Lda, referente à renda 
mensal do espaço A, no montante de 2.200,00. Este recebimento refere-se ao arrendamento 
desse espaço para o mês de Janeiro de 2017.  
 
Tipo de operação: _____________________________________________________  

 
d) O seguro multi riscos, pago antecipada e mensalmente até ao dia 5, ascendeu a 550,00 

(Fatura nº1268/2013) – o seguro pago respeita à cobertura de vários riscos durante o mês de 
Janeiro de 2017.  
 
Tipo de operação: _____________________________________________________  

 
 
PRETENDE-SE:  
Antes das alterações, o Balanço da entidade apresentava-se conforme se segue. Pretende-se que 
registe as alterações nas colunas respetivas, e que apresente o Balanço após alterações. NOTA: 
para registar as operações pode (e deve) acrescentar rubricas ao Balanço – nas linhas disponíveis 
para o efeito.  
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EXERCÍCIO N.º 4  
(Regime do acréscimo) 

 
Pretendendo encerrar provisoriamente as contas relativas ao exercício de N da empresa “ERGO, 
Lda.” Suscitaram-se algumas dúvidas ao contabilista desta empresa, pelo que, resolveu apresentar 
um memorial ao Revisor de contas da empresa (ROC), onde expunha essas dúvidas:  
  
1) NA conta 27221 – juros a liquidar, contabilizei juros no montante de 4.200€, respeitantes ao 
financiamento bancário contraído em 31/10/N e relativos ao período de 1/11/N a 1/05/N+1, vencíveis 
nesta última data. O registo foi efetuado corretamente?  
  
2) Em Dezembro não foi processado o 13º mês, no total de 15.000€ porque, na altura, não havia 
disponibilidades para o seu pagamento. Este (pagamento) veio a efetivar-se em Janeiro/ N + 1. Os 
encargos de conta dos beneficiários são: Segurança Social 11%, IRS 14%, os encargos de conta da 
empresa são: segurança social 23,75%. Em que mês deve ser processado.  
  
3) Não contabilizei a despesa relativa ao consumo de eletricidade do mês de Dez/N, no valor de 
2.100€ (IVA incluído à taxa de 5%), por ter sido paga em Janeiro/ N+1. Procedi corretamente?  
  
4) Contabilizei na conta 7873 o valor de 2.000€, relativos à renda de Janeiro/N+1. Procedi 
corretamente?  
  
5) Contabilizei na conta 7911 os juros semestrais recebidos de uma aplicação a prazo, com valor de 
100.000€, com início a 1/12/N-1, rendendo juros a uma taxa anual de 6%. O registo foi efetuado 
corretamente?  
  
 
PRETENDE-SE:  
Colocando-se na situação do Revisor de conta, indique ao contabilista como resolver as questões 
apresentadas e fundamente as decisões que tomar. Apresente, para cada caso, os registos que 
deveriam ser efetuados.  
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EXERCÍCIO N.º 5 
(Regime do acréscimo + Provisões) 

 
 

A empresa “Comida Boa, Lda.”, que se dedica à comercialização de produtos alimentares, realizou, 
durante o mês de Dezembro de 2013, as operações descritas:  
  
Dia 1 – A empresa contraiu um empréstimo bancário, por um ano, no valor de 10.000€, com 
pagamento antecipado de juros à taxa de 6%.  
  
Dia 7 – Os sócios foram alertados pelo seu advogado de que a empresa poderia vir a ter de pagar 
uma indemnização no valor de 7.500€ a um cliente que colocou a “Comida Boa, Lda.” em tribunal.  
  
Dia 11 – Recebimento de um cheque no valor de 1.875€, para pagamento da renda de Janeiro de 
2014, (sujeitos a retenção na fonte à taxa de 25%).   
  
Dia 15 – Pagamento da apólice do seguro de acidentes de trabalho, valida até 15.Dez.2014, no valor 
de 1.000€.  
  
Dia 28 – Pagamento dos salários aos trabalhadores no valor bruto de 10.000€. Considere uma taxa 
média de IRS de 15%. 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 0,5%.  
  
Dia 29 – Pagamento de um adiantamento de 1.500€ aos sócios, sujeitos a retenção de 28%, por 
conta dos lucros a distribuir no próximo ano.  
  
Dia 30 – A estimativa do consumo de água e luz, durante o mês de Dezembro, é no valor de 200€ e 
600€ respetivamente.  
 
PRETENDE-SE:  
A contabilização, no Diário Simplificado, das operações efetuadas. 
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EXERCÍCIO N.º 6 
(Provisões) 

 
A empresa Gama no exercício de N, realizou um serviço muito especializado a um cliente, para o 
qual não existe qualquer contrato, tendo, por isso, em 31 de Dezembro de N, constituído uma 
provisão para garantias a clientes no montante de 75.000€. 
 
Em N+2 deixou de haver necessidade de manter a provisão porque o trabalho realizado não teve 
qualquer tipo de reclamação por parte do cliente. 

 
PRETENDE-SE:  
A contabilização, no Diário Simplificado, das operações efetuadas. 
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EXERCÍCIO N.º 7 
(Provisões) 

 
No final de N, um petroleiro naufragou ao largo da cidade Sol e Praia, provocando uma importante 
maré negra que iria poluir a costa por largos meses. 
 
Na qualidade de armador (proprietária do navio), a empresa Transmar, não é, à priori, juridicamente 
responsável pelo acidente e suas consequências, esta responsabilidade será do fretador 
(responsável pelos custos totais do fretamento do navio, que terá obrigatoriamente seguro para estes 
tipo de riscos). Porém, o Presidente da Transmar declarou que a empresa participaria nas operações 
de despoluição da costa. 
 
Para fazer face à suas responsabilidades e empresa proprietária do navio constituiu uma provisão no 
montante de 1.000.000€. 

 
PRETENDE-SE:  
A contabilização, no Diário Simplificado, das operações efetuadas. 
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EXERCÍCIO N.º 8 
(Ativos contingentes) 

 
Com o objetivo de incentivar a formação profissional, a autarquia local prometeu um subsídio de 
3000€ por cada posto de trabalho criado para pessoas sem qualificações. Porém a concessão do 
subsídio está dependente da realização de um exame profissional a verificar-se um ano após o 
recrutamento. A empresa Alfa, Lda. diante o ano N contratou 4 pessoas que correspondiam à 
definição. 
 
PRETENDE-SE:  
A contabilização, no Diário Simplificado, das operações efetuadas. 
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EXERCÍCIO N.º 9 
(Ativos e Passivos contingentes) 

 
A empresa Beta, S.A. foi informada pelos seus advogados da existência de dois processos em 
tribunal.  
 
O primeiro movido pela empresa, relacionado com o fornecimento de produtos defeituosos por um 
fornecedor, cujo desfecho se prevê seja favorável com um recebimento de uma indemnização no 
valor de 50.000€, por compensação de danos causados.  
 
O segundo movido por um cliente, que pede indemnização no valor de 10.000€, mas cujo desfecho 
provável é de que a empresa não venha a pagar qualquer indemnização. 
 
PRETENDE-SE:  
A contabilização, no Diário Simplificado, das operações efetuadas. 
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EXERCÍCIO N.º 10 
(Imparidades - Clientes) 

 
Em 31 de Dezembro de N foi identificado na empresa Alfa, S.A. um cliente que tinha ultrapassado o 
prazo concedido para pagamento da sua dívida. A empresa, após várias promessas de pagamento, 
considerou existir risco de incobrabilidade, com probabilidade significativa de não vir a receber 60% 
da dívida de um total de 10.000€. Contudo, 5 meses após se ter identificado a situação, o cliente 
pagou integralmente a sua dívida. 

 
PRETENDE-SE:  
A contabilização, no Diário Simplificado, das operações efetuadas. 
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EXERCÍCIO N.º 11 
(Imparidades + Dívida incobrável - Clientes) 

 
Em 31 de Dezembro de N foi identificado na empresa Alfa, S.A. um cliente que tinha ultrapassado o 
prazo concedido para pagamento da sua dívida. A empresa, após várias promessas de pagamento, 
considerou existir risco de incobrabilidade, com probabilidade significativa de não vir a receber 60% 
da dívida de um total de 10.000€. No final do ano N+1 a dívida do cliente foi considerada incobrável. 
Contudo, em N+2, no seguimento da ação de recuperação da empresa, o cliente pagou integralmente 
a sua dívida. 

 
PRETENDE-SE:  
A contabilização, no Diário Simplificado, das operações efetuadas. 
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EXERCÍCIO N.º 12 
(Imparidades + Cobrança duvidosa + Dívida incobrável - Clientes) 

 
Em n-12-31 recolhemos da escrita da Sociedade de Confeções do Norte, S.A. os seguintes 
elementos: 
 

21 Clientes Saldos 
211 Clientes c/c       8 000€ 
212 Clientes – Títulos a receber          800€ 
217 Clientes de cobrança duvidosa       1 600€ 

 
As dívidas dos clientes em mora estão assim repartidas: 
 

Com menos de 6 meses       1 250€ 
Entre 6 e 12 meses          500€ 
Entre 12 e 18 meses          600€ 
Entre 18 e 24 meses          200€ 
Com mais de 24 meses          300€ 

 
1) Proceda ao ajustamento de dívidas de clientes em n-12-31. 
2) Em (n+1)-05-20 surgiram dúvidas quanto à solvabilidade dos clientes A. Santos e Teixeira 

Resende, Lda. (dívidas em mora há 5 meses), sendo as suas dívidas de 80€ e 60€, 
respetivamente. 

3) Em (n+1)-08-10 Teixeira Resende, Lda entregou o cheque nº 12134 s/ o BPN, no valor de 
40€, para liquidação de parte da sua divida. 

4) (n+1)-09-08 a falência do cliente A. Santos é declarada judicialmente, ficando por liquidar a 
sua divida no montante de 80 €. 

5) Regularize o ajustamento em (n+1)-12-31 sabendo que as dívidas dos clientes em  mora 
estavam assim repartidas: 

 
Com menos de 6 meses       1 100€ 
Entre 6 e 12 meses          400€ 
Entre 12 e 18 meses          450€ 
Entre 18 e 24 meses          150€ 
Com mais de 24 meses          250€ 

 
PRETENDE-SE:  
Registe as operações efetuadas no Razão da Sociedade de Confeções do Norte, S. A. 
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EXERCÍCIO N.º 13 
(Imparidades + Cobrança duvidosa - Clientes) 

 
Em 31/12/N a conta 219 – Perdas por imparidade acumuladas, respeitante à sociedade “Europa, 
Lda.”, apresentava um saldo credor de 18.250€, após a regularização (a contabilização das perdas 
por imparidade de dívidas a receber é feita segundo o critério fiscal).  
 
A conta 217 – Clientes de Cobrança Duvidosa, na mesma data, tinha um saldo devedor de 30.500€, 
assim representado:  
 

• 10.000€ referentes a uma dívida do cliente “Matos, Lda.” de N-3, sobre o qual está pendente 
um processo de falência;  

• Dívida do cliente “Ramos, Lda.”, reclamada judicialmente em 27/09/N-5, no valor de 2.500€  
• Dívidas em mora:  

Cliente    Mora   Valor  
“Rolha, Lda.”   5 meses   5.000€  
“Viriato, Lda.”  7 meses   6.000€  
“Jonas, Lda.”   13 meses  4.000€  
“Afonso, Lda.”   20 meses  3.000€  

  
Durante o exercício N+1 realizaram-se, para além de outras operações, as seguintes (sujeitas a IVA à 
taxa de 23%):  
 
a) Venda a crédito de 3.500€ de mercadorias ao cliente “Dimas, Lda, no dia 20 de março.” O 
transporte das mercadorias foi por conta da empresa (Fatura-recibo n.º 145, no valor de 40€).  
 
b) – O cliente “Afonso, Lda.” liquidou a sua dívida (3.000€), através dum cheque.  
 
c) – Adiantamento ao fornecedor “Kilas, SA” em cheque, no valor de 2.600€, por conta da mercadoria 
X, cujo preço ainda não está definido.  
 
e) – A dívida do cliente “Dimas, Lda.”, foi considerada de cobrança duvidosa.  
 
f) – O Cliente “Viriato, Lda.” pagou por transferência bancária, 90% da sua dívida em mora. O 
restante foi considerado incobrável.  
 
g) – Recebimento da Fatura n.º 678, no valor de 3.500€, do fornecedor “Kilas, Lda.”. As despesas de 
seguro e transporte por conta da empresa, no montante de 30€ (fatura-recibo n.º 348 da 
“VENTOLEVOU, Lda.”).  
 
PRETENDE-SE:  
1 – Lançamento no Diário das operações descritas.  
2 – Regularização da conta 219 – Perdas por imparidade Acumuladas, em 31/12/N+1.  
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EXERCÍCIO N.º 14 
(Regime do acréscimo + Imparidades + Dívidas incobráveis + Cobrança duvidosa - Clientes) 

 
A “Equipar, Lda.” Dedica-se ao comércio de equipamentos para a indústria, sujeitos a IVA a 23%. Do 
Balancete de abertura (1/1/n), retirou-se a seguinte informação:   

 
  
Informações sobre algumas destas contas:  
- Por dificuldades de tesouraria não foram pagas as remunerações correspondentes ao mês de 
Dezembro;  
- O saldo da conta 2721 respeita a juros de um depósito a 6 meses, constituído em 1/8/n-1, no Banco 
B1;  
- O saldo da conta 2821 resulta da contabilização de uma fatura emitida sobre C4, correspondente à 
venda de equipamento a entregar em Janeiro/n;  
- O saldo da conta 2191 tem a ver com a dívida de C1, dado encontrar-se em mora (15 meses do 
vencimento);  
- O saldo da conta 293 tem a ver com os encargos estimados decorrentes de um processo judicial 
movido pelo cliente C3.  
 
Em Janeiro de 2014 realizaram-se as seguintes operações:  

1) Fatura s/C2 relativa à venda do equipamento LIGIER por 20.000€, anteriormente 
encomendado;  

2) Processamento das remunerações do mês: 
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3) Nota de crédito s/C2 relativa a um desconto financeiro de 2.000€  
4) Entrega de equipamento a C4  
5) Cheque s/Banco B1 no valor de 1.350€ para pagamento da renda do mês de Janeiro de n (líquido 
de IRC a 25%).  
6) Foi deliberado em Assembleia Geral a distribuição de lucros aos sócios no valor de 10.000€, 
sujeito a retenção de 28%, valor disponibilizado de imediatamente.  
7) Foram oferecidas aos sócios existências no valor de 4.000€  
8) Por sentença Judicial foi declarada a falência do cliente C1, tendo-se recebido 1.220€.  
9) Também por sentença judicial, a empresa foi condenada a pagar a C3 4.500€, bem como 
despesas judiciais de 800€.  
  
Em Fevereiro de n:  
a) Só neste mês foram pagas as remunerações, bem como as retenções na fonte em dívida 
(IRC/IRS).  
b) Aviso de crédito do Banco B1 no valor de 4.500€ relativos a juros do depósito a prazo (Taxa de 
retenção 25%).  
  
Em Abril de n procedeu à liquidação do IRC do Ano n-1, sendo de 200.000€ a matéria coletável e a 
taxa de imposto 25%.  
  
PRETENDE-SE:   
1 – Lançamento no Diário das operações indicadas no mês de Janeiro de n.  
2 – Lançamento no Diário do apuramento do IVA do mês de Janeiro de n.  
3 - Lançamento no Diário das operações indicadas no mês de Fevereiro de n.  
4- Lançamento no Diário do apuramento do IRC relativo ao período de 2013 (ocorrido em Abril de n)  
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EXERCÍCIO N.º 15 
(Imparidade - Inventários) 

 
A empresa ALFA, Lda. vendeu em 10 de Fevereiro de N+1, antes da apresentação das suas contas, 
mercadorias por 5.000€, que apresentavam um valor contabilístico à data do Balanço (31 de 
Dezembro de N) de 7.000€ 
 
PRETENDE-SE:   
A contabilização no diário das operações descritas.  
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EXERCÍCIO N.º 16 
(Imparidade - Inventários) 

 
A empresa X adquiriu 1000 conjuntos de material escolar a 20€/ cada, que vende aos seus clientes 
ao preço de mercado, atendendo aos preços praticados pela concorrência. 
 
Em 31 de Dezembro, a entidade mantém em stock a totalidade dessas unidades e o preço de venda 
corrente desse material era de 15€. 
 
Nota: Não foi reconhecida, à data, nenhuma imparidade. 
 
 
PRETENDE-SE:   
A contabilização no diário das operações descritas.  
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EXERCÍCIO N.º 17 
(Imparidade - Inventários) 

 
A empresa X adquiriu 1000 conjuntos de material escolar a 20€/ cada, que vende aos seus clientes 
ao preço de mercado, atendendo aos preços praticados pela concorrência. 
 
Em 31 de Dezembro de N-1, o preço de venda desse material era de 15€, e nesse ano foi 
reconhecida uma perda por imparidade de 5.000€. 
 
Em 31 de Dezembro de N, o preço de venda desse material (ainda em armazém) é de 18€. 
 
PRETENDE-SE:   
A contabilização no diário das operações descritas.  
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 EXERCÍCIO N.º 18 
(Erros - Inventários) 

 
No final do exercício N+1 a empresa ALFA, Lda. descobriu artigos, no valor de 15.000€ que por lapso 
foram incluídos no custo das mercadorias mas que foram vendidos em Dezembro de N. A empresa 
apresentou ainda os seguintes elementos: 
 
    N+1    N 
Vendas    200.000€   150.000€ 
CMVMC   160.000€   100.000€ 
RAI      40.000€     50.000€ 
 
    N    N-1 
Resultados transitados  85.000€   35.000€ 

 
PRETENDE-SE:   
A contabilização no diário das operações descritas.  
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EXERCÍCIO N.º 19 
(Justo valor - Inventários) 

 
A empresa ABC adquiriu em 31 de Dezembro de N um lote de 100 bezerros com 12 meses de idade, 
pelo seu justo valor de 300€, cada animal. 
 
Conforme cotação em 31 de Dezembro de N+1, conhecem-se ainda os seguintes dados: 
- Justo valor de um bezerro era de 250€ 
- Justo valor de um novilho de 24 meses era de 400€ 

 
PRETENDE-SE:   
A contabilização no diário das operações descritas.  
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EXERCÍCIO N.º 20 
(Imparidade - Investimentos) 

 
A empresa Alfa, S.A., em 31 de Dezembro de N, fez um teste de imparidade a um seu equipamento 
com vida útil restante de 3 anos, e com a quantia escriturada de 117.000€ (após reconhecimento da 
depreciação de N). 
 
Os fluxos líquidos de caixa esperados para os 3 próximos anos são os seguintes: 
N+1 40.000€ 
N+2 35.000€ 
N+3 30.000€ 

 
A taxa de atualização é de 10%. 
  
PRETENDE-SE:  
A contabilização, no Diário Simplificado, das operações efetuadas. 
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EXERCÍCIO N.º 21 
(Imparidade - Investimentos) 

 
A empresa Alfa, S.A., em 31 de Dezembro de N , fez um teste de imparidade a um seu equipamento 
com vida útil restante de 3 anos, e com a quantia escriturada de 117.000€ (após reconhecimento da 
depreciação de N). 
 
O equipamento foi objeto de uma revalorização em N-2, tendo sido reconhecido um excedente de 
revalorização de 12.000€, sendo o saldo deste excedente, em 31 de Dezembro de N de 6.000€ 
 
Os fluxos líquidos de caixa esperados para os 3 próximos anos são os seguintes: 
N+1 40.000€ 
N+2 35.000€ 
N+3 30.000€ 

 
A taxa de atualização é de 10%. 
 
PRETENDE-SE:  
A contabilização, no Diário Simplificado, das operações efetuadas. 
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EXERCÍCIO N.º 22 
(Imparidades - Investimentos) 

 
A empresa “Bolfoi, SA” adquiriu em 17/11/N com intenção de manter, os seguintes títulos de crédito:  
 

 
Nota: A sociedade “Bolfoi, SA” tem registado, pelo MEP as suas participações nas associadas “Valite, 
SA” e “Seta, SA”. 
  
Outras informações:  
A  – Em 31/12/N + 1 procedeu-se ao registo das perdas por imparidade.  
B – Em 3/3/N + 2 foram alienadas 5.000 acções e 3.000 obrigações por 11€ e 10,95€, 
respetivamente.  
  
PRETENDE-SE:   
1 – Efectue os lançamentos de aquisição das obrigações e acções.  
2 – Registe as operações descritas em A e B.  
3 – Efectue as correcções consideradas convenientes a nível das perdas por imparidade, 
relativamente a 31/12/ N + 2.  
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EXERCÍCIO N.º 23 
(Justo Valor – Instrumentos Financeiros) 

 
Durante o período do ano N a empresa “SANYA, SA” realizou as seguintes aplicações de meios 
financeiros líquidos:  

a) Aquisição de 200 ações da sociedade “KAVAY, SA”. Preço de compra unitário: 22€. 
Despesas adicionais com a compra: 20€.  
b) Compra de 50 obrigações “DIMAS, Lda.” por 500€.  
c) Venda de 100 ações da sociedade “KAVAY, SA”. Preço de cotação das ações à data: 25€. 
Tendo suportado uma comissão de 10%.  

  
Outras informações:  
- Em 31/12/N a cotação dos títulos era a seguinte:  
 Ações “KAVAY, SA”  ………………… 21,40€  
 Obrigações “DIMAS, Lda.” ………………… 11€  
- 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:   
1 – A contabilização no diário das operações descritas.  
2 – Regularização do justo valor destes instrumentos financeiro e atualização do valor da moeda 
estrangeira em caixa.  
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EXERCÍCIO N.º 24 
(Justo Valor – Instrumentos Financeiros) 

 
A empresa “TotoConta, Lda”, que se dedica à comercialização de automóveis, efetuou as seguintes 
operação no decorrer do mês de Dezembro de 2013:  
  
Dia 07 – Aquisição de 100 Obrigações do Tesouro, pelo valor de 5,5€/Obrigação.  
Dia 15 – Alienação de 200 Obrigações ABC, no valor de 7,5€/Obrigação, incorrendo em despesas de 
corretagem no valor de 65€.  
  
Sabe-se ainda que:  
- Desde o início do ano que o saldo da conta 1421 – Ativos financeiros tinha a seguinte composição:  
 a) 500 Obrigações ABC com o valor escriturado de 3.700€;  
 b) 200 Ações da “DEF, SA” com o valor escriturado de 600€.  
  
PRETENDE-SE:  
1 – Contabilização, no Diário (simplificado), das operações efetuadas.  
2 – Contabilização, no Razão (simplificado), das correções a efetuar a 31.Dez.2013, considerando 
que a cotação dos títulos nessa data era a seguinte:   

• Obrigações do Tesouro – 5,4€;  
• Obrigações ABC – 8€  
• Ações DEF – 2,9€ 
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 EXERCÍCIO N.º 25 

(Câmbios) 
 

A caixa da empresa Silva & Santos, Lda, no final do ano N, apresentava a seguinte composição: 
 

 Cheques   2025€ 

 Vales de correio  270€ 

 Impressos de correio  20€ 

 Selos de correio   20€ 

 100 USD   90€ 

 Notas e moedas nacionais  400€ 
 Vales de caixa do pessoal 90€ 

 
PRETENDE-SE:   
1 – Qual o saldo que deveria constar em caixa a 31 de dezembro. 
2 – Qual o destino a dar aos restantes documentos que não devem integrar caixa. 
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 EXERCÍCIO N.º 26 
(Câmbios) 

 
Considere a seguinte informação relativa à SLFA, SA: 
 
Depósito de 1000 USD num banco estrangeiro, em 10 de janeiro de N 
 
 Cambio euro/dólar = 1/1,25→ dolár/euro = 0.80 

 
PRETENDE-SE:  
A contabilização, no Diário Simplificado, das operações efetuadas. 
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EXERCÍCIO N.º 27 
(Câmbios - Clientes) 

 
A empresa Alfa, S.A., em 31 de Dezembro de M, apresentava na conta corrente do cliente White Bird 
uma dívida de 25.000 USD, reconhecidos contabilisticamente por 18.181,82€.  
 
Na data do reconhecimento da dívida, o câmbio de compra era de 1€ / 1,375 USD. 
 
Em 31 de Dezembro de , o câmbio de compra era de 1€ / 1,465 USD. 
 
PRETENDE-SE:  
A contabilização, no Diário Simplificado, das operações efetuadas. 
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 EXERCÍCIO N.º 28 
(Contratos de construção) 

 
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€ 

 
PRETENDE-SE:  
1 - Qual a percentagem de acabamento a considerar no final de cada ano. 
1 - Indique o rédito a considerar em cada ano. 
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 EXERCÍCIO N.º 29 
(Contratos de construção) 

 
A empresa Constrói, S.A. dedica-se à construção em regime de empreitada. Em junho de N iniciou a 
construção de uma obra numa zona turística, para a qual foi negociado um contrato de construção 
com uma sociedade hoteleira, cujo valor foi estipulado em 4.000.000€. O contrato previa a conclusão 
do serviço em outubro de N+2. 
 
Sabe-se ainda que a entidade orçamentou os custos totais da obra em 2.500.000€. 
 
No ano N+1, dados os custos incorridos, fez a revisão da estimativa para os 2.650.000€ 
 

Período Custos incorridos no 
período 

Custos acumulados 
incorridos 

Estimativa de custos 
totais 

N 700.000 700.000 2.500.000 
N+1 860.000 1.560.000 2.650.000 
N+2 1.090.000 2.650.000 
 
 
PRETENDE-SE:  
Determine os réditos a incorrer em cada período de acordo com o método da percentagem de 
acabamento. 
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QUESTÕES DE ESCOLHA MÚLTIPLA 
 
1 – Os meios financeiros líquidos em moeda estrangeira, com câmbio não fixado, são expressos no 
balanço do período final de N:  

a) Ao custo de aquisição  
b) Ao câmbio em vigor à data do balanço  
c) Ao câmbio em vigor na data de aquisição  
d) Nenhuma das anteriores  

 
2 – A empresa “Magic, SA” adquiriu no ano 2011 títulos negociáveis por 11.000€ e sobre os quais 
incidiram despesas com a aquisição no valor de 1.500€. O valor de mercado dos títulos era em 
31/12/2011 de 11.500€. A empresa deverá neste caso:  

a) Debitar a conta 1421 e creditar a conta 771 por 500€  
b) Debitar a conta 661 e creditar a conta 1421 por 1.000€  
c) Não realizar qualquer lançamento  
d) Debitar a conta 661 e creditar a conta 1421 por 500€   

 
3 – No início de Maio de 2014, a empresa “Terra, SA” contraiu um empréstimo de 90.000€, a pagar 
capital e juros dentro de um ano. A taxa de juro anual praticada pelo banco foi de 10%. Relativamente 
ao ano de 2014 é possível identificar:  

a) Um gasto a reconhecer de 9.000€  
b) Devedores por acréscimos de rendimentos de 3.000€  
c) Um rendimento a reconhecer de 3.000€  
d) Credores por acréscimo de gastos de 6.000€  

 
4- A empresa pagou o seguro de acidentes de trabalho no valor de 15.000€ para o período de 
1/10/2014 a 30/09/2015. Quais as contas a movimentar em 2014?  

a) 62 – FSE por 3.750€ e 281 – Gastos a reconhecer por 11.250€  
b) 62 – FSE por 3.750€ e 2722 – Credores por acréscimo de gastos por 11.250€  
c) 63 – Gastos com o pessoal por 3.750€ e 281 – Gastos a reconhecer por 11.250€  
d) 63 – Gastos com o pessoal por 11.250€ e 2722 – Credores por acréscimo de gastos por 
3.750€  

  
5 – Em 2014, a empresa “X, SA” pagou 2.700€ relativos a uma campanha publicitária que vai ter 
efeitos durante 3 anos com início neste ano. Indique a afirmação correta:  

a) A empresa deve registar na conta de gasto o valor de 2.700€  
b) A empresa deve registar na conta gasto a reconhecer o valor de 1.800€  
c) A empresa deve registar na conta credores por acréscimo de gastos o valor de 1.800€  
d) A empresa deve registar um pagamento no valor de 900€  

  
6 – A sociedade “VaiBem, Lda.” alugou um armazém a uma outra empresa pelo período de 1/10/2014 
a 30/09/2014, exigindo o recebimento antecipado da totalidade do aluguer no valor de 2.400€. Em 
31/12/2015 os registos na contabilidade deverão evidenciar:   
  a) Um rendimento e um recebimento de 2.400€  

b) Um recebimento de 2.400€, um rendimento de 600€ e um saldo em devedores por 
acréscimo de rendimentos de 1.800€  
c) Um recebimento de 2.400€ e um rendimento a reconhecer de 1.800€  
d) Um recebimento de 2.400€, um rendimento de 600€ e um rendimento a reconhecer de 
1.800€  
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7 – Em 28/02/2014, a empresa “ABC, Lda.” recebeu juros semestrais no valor de 1.200€ relativos a 
um depósito a prazo que a empresa tinha constituído no ano anterior. Qual a conta a movimentar no 
registo deste recebimento?  

a) 2721 – Devedores por acréscimo de rendimentos, a crédito, no valor de 800€  
b) 2721 – Devedores por acréscimo de rendimentos, a crédito, no valor de 400€  
c) 282 – Rendimentos a reconhecer, a crédito, no valor de 400€  
d) 282 – Rendimentos a reconhecer, a crédito, no valor de 800€  

  
8 – A empresa “ABC, Lda.” pagou em Dezembro de 2013 a renda de Janeiro de 2014 no valor de 
1.000€. Esta operação originou no período de 2014:  

a) Um pagamento de 1.000€  
b) Um pagamento e uma despesa de 1.000€  
c) Um gasto de 1.000€  
d) Um pagamento, um gasto e uma despesa de 1.000€  

 
9 – Em Dezembro de 2013, a empresa recebeu uma nota de encomenda do cliente “MedidasCertas, 
Lda.”, cujo preço de venda é de 250.000€. Como já estava no final do ano, a venda só se irá 
concretizar em Janeiro de 2014. Diga qual destas afirmações está correta:  

a) A empresa regista em 2013 um rendimento de 250.000€  
b) A empresa regista em 2013 uma dívida do cliente de 250.000€  
c) A empresa regista em 2013 um rendimento a reconhecer de 250.000€  
d) A empresa não faz qualquer lançamento contabilístico  

 
10 – No final do ano, a empresa “Contentores, SA” expediu contentores cuja fatura só vai ser emitida 
no mês seguinte. O valor dos produtos é de 10.000€ (acresce IVA a 23%). O registo contabilístico é o 
seguinte:  
 

 
 

11 – A empresa “Paraíso Fiscal, SA”, gostaria de minimizar os impostos pagos pela empresa no ano 
de 2013. Sabendo que os preços de compra vão descer durante o período em análise, diga qual o 
critério de valorimetria de saída das existências que a empresa deverá escolher:  

a) FIFO  
b) LIFO  
c) Custo Médio Ponderado   
d) Sistema de Inventário Permanente  
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12 – Suponha que a empresa “Existências, SA” tinha em armazém no início de Dezembro 15.000 
unidades do produto X valorizadas ao preço de 8€ cada. No mês de Dezembro ocorreram as 
seguintes operações:  

- Venda de 4.000 unidades;   
- Oferta a clientes de 100 unidades;   
- Compra de 500 unidades a 10,28€;  
- O inventário realizado no final do ano indicava que a existência real em armazém era de 
11.000 unidades.  

Sabendo que a empresa utiliza o critério do Custo Médio Ponderado, e que as quebras neste sector 
não são normais, indique qual o valor das existências finais no mês de Dezembro:  

a) 89.100€  
b) 92.340€  
c) 61.200€  
d) 88.000€  

  
13 – Considere a seguinte informação acerca da composição das mercadorias em armazém:  
  

Lotes   Quantidade   Valor     
Lote 1   10.000    50.000€  
Lote 2   10.000    60.000€  

  
Sabendo que a empresa utiliza o critério de valorimetria FIFO e que efetuou vendas de 12.000 
unidades ao preço de 7,5€, diga qual das afirmações está correta:  
  

a) Custo das Mercadorias Vendidas = 90.000€ e mercadorias = 48.000€  
b) Custo das Mercadorias Vendidas = 62.000€ e mercadorias = 40.000€  
c) Custo das Mercadorias Vendidas = 70.000€ e mercadorias = 40.000€  
d) Custo das Mercadorias Vendidas = 62.000€ e mercadorias = 48.000€  

 
14 – Em qual das seguintes situações não deverá ser usada a conta 38 – Reclassificação e 
regularização de inventários e ativos biológicos?    

a) Sobras  
b) Devoluções  
c) Quebras  
d) Transferência de e para investimentos  

  
15 – Em Sistema de Inventário Permanente qual das afirmações está correta?  

a) O Custo das Mercadorias só é conhecido no final do período  
b) As contas 31 e 38 estão sempre saldadas  
c) A conta 31 está sempre saldada mas a 38 só é saldada no final do período  
d) A conta 32 só é movimentada pelas entradas de mercadorias  

  
16 – A empresa “CCC, SA” vendeu mercadoria por 12.300€ (IVA incluído à taxa de 23%). Sabendo 
que a empresa utiliza o Sistema de Inventário Permanente e obteve uma margem bruta de vendas de 
25% sobre o preço de custo. Diga qual das afirmações está correta:  

a) Crédito na conta 71 por 11.500€ e débito na 61 por 9.200€  
b) Crédito na conta 71 por 10.000€ e débito na 61 por 8.000€  
c) Crédito na conta 71 por 11.500€ e débito na 61 por 8.000€  
d) Crédito na conta 71 por 10.000€ e débito na 61 por 9.200€  
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17 – Se à data de elaboração do Balanço, o preço de mercado das mercadorias for superior ao seu 
preço de aquisição, qual o movimento contabilístico a realizar?   

a) Constituição de depreciações/amortizações  
b) Constituição de perdas por imparidade  
c) Constituição de um acréscimo de rendimento  
d) Não se faz qualquer registo  

 
18 – A “Investe, Lda.” comprou um armazém por 100.000€ para armazenar os produtos da empresa. 
No entanto, como acabou por não utilizá-lo na sua atividade, a empresa decidiu arrendá-lo a 
terceiros. Indique como é que este ativo deverá ser registado na contabilidade da empresa:  

a) No ativo fixo tangível e depreciado anualmente  
b) No ativo fixo tangível e revalorizado quando o valor de mercado for superior ao valor de 
aquisição  
c) Nas propriedades de investimento e depreciado anualmente  
d) Nos investimentos financeiros e revalorizado quando o valor de mercado for inferior ao 
valor de aquisição  

  
19 – Qual o impacto na Tesouraria da empresa de uma reversão de Investimentos financeiros?  

 a) A Tesouraria aumenta pelo valor de venda das ações  
b) A Tesouraria diminui pelo valor de venda das ações  
c) A Tesouraria diminui pelo valor de compra das ações  
d) Tesouraria não se altera  

 
20 – A empresa “Participada, SA” recebeu em Dezembro dividendos relativos a uma participação de 
5% no capital de outra sociedade. Indique qual a conta que a empresa deverá movimentar no registo 
desta operação:  

 a) Conta 791 – Juros obtidos a crédito  
b) Conta 7922 – Dividendos obtidos de associadas e empreendimentos conjuntos, a crédito   
c) Conta 685 – Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos, a 
débito  
d) Conta 7921 – Dividendos obtidos de aplicações de meios financeiros líquidos, a crédito   

  
21 – A empresa “VendeTudo, Lda.” comprou um armazém no centro de Lisboa. No entanto, uma vez 
que não necessitou das instalações para a sua atividade, optou por alugar o armazém a uma 
empresa associada – “CompraTudo, Lda.”. Neste caso, indique em que conta deverá ser registada as 
depreciações do período deste armazém:    

a) Conta 642  
b) Conta 641  
c) Conta 643  
d) Nenhuma das anteriores, as depreciações não constituem um gasto para a empresa  

  
22 – O ciclo contabilístico compreende todas as operações do processo contabilístico com o objetivo 
de elaborar as Demonstrações Financeiras. Aquelas operações compreendem as seguintes fases:   

a) Operação de reabertura de contas  
b) Operações correntes (durante o período contabilístico  
c) Operações de fim do período  
d) Todas as operações  
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23 – Qual das seguintes contas reflete a dívida ao Estado relativa ao imposto sobre o rendimento do 
período:   

a) 8121 – Impostos estimado para o período  
b) 8122 – Imposto diferido  
c) 241 – Imposto sobre o rendimento  
d) 242 – Retenção de impostos sobre o rendimento  

  
24 – Relativamente ao encerramento de contas no processo de fim do período, diga qual o 
procedimento contabilístico correto:   

a) Debitar todas as contas com saldo devedor  
b) Creditar todas as contas com saldo credor  
c) Creditar todas as contas com saldo devedor  
d) Debitar as contas de ativo e creditar as contas do passivo e capital próprio  

 
25 – Ao proceder ao inventário, a empresa “Zarra, SA” identificou o seguinte elemento patrimonial: a 
loja “Zarra, SA” do “Cotombu”, pelo qual paga a pronto uma renda no valor de 112.000€. No seu 
inventário, este elemento deveria ser registado no:  

a) Ativo  
b) Passivo  
c) Não deve ser registado no inventário  
d) Capital próprio 

 
26 – A empresa comprou 250 USD a 1,26 USD/EUR com o pagamento de despesas bancárias de 10€. Qual das seguintes 
afirmações está correta?  

a) Movimentar a conta 11 – Caixa a crédito por 198,41€  
b) Movimentar a conta 11 – Caixa a débito por 208,41€  
c) Movimentar a conta 622 – Serviços especializados a débito por 10€  
d) Não há saída de dinheiro da conta 11 – Caixa  
 

27 – A empresa possui 1.000 USD em caixa que tinham sido adquiridos em 4/12/2011 por 1,37 USD/EUR. A 31/12/2011, a 
taxa de câmbio é de 1,41 USD/EUR. Qual o impacto desta informação na contabilidade da empresa?  

a) A empresa deve registar um gasto 20,71€  
b) A empresa deve registar um rendimento de 20,71€  
c) A empresa deve registar uma despesa de 20,71€  
d) A empresa não deve efetuar qualquer lançamento, uma vez que se trata de uma informação extra-patrimonial.  

  
28 – No final do ano, a empresa “EVAPOREX, SA” tinha os seguintes elementos em Caixa:  

• Notas e moedas: 1.000€  
• Senhas de gasolina: 100€  
• Vales de caixa: 50€  
• Moeda estrangeira (GBP): 255€  

A moeda estrangeira estava contabilizada ao câmbio de aquisição de 0,85 GBP/EUR. Sabendo que a taxa de câmbio a 
31/12/2011 era de 0,88 GBP/EUR, determine o saldo da conta 11 Caixa (em conformidade com o SNC):  

 a) 1.396,31€  
b) 1.246,31€  
c) 1.216,75€  
d) 1.300€  
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29 – A empresa possui 1.000 USD em caixa que tinha adquirido em 30/11/2011 por 1,25 USD/EUR. Em 31/12/2011, a taxa 
de câmbio em vigor era de 0,75 EUR/USD. Indique qual o impacto desta informação no Balanço da empresa:  

a) O património da empresa aumenta em 50€  
b) O valor das disponibilidades diminui em 500€  
c) O património da empresa diminui em 50€  
d) O património da empresa não se altera, uma vez que se trata de um facto permutativo  
 

  


