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TESTE TIPO 2 

 
GRUPO I  

 
Em relação à empresa “Perdi, mas vou ter média pra passar, SA” sabe-se o seguinte: 

a) A empresa está enquadrada em termos de IVA numa isenção incompleta; 

b) Foram liquidados em n+1 os dividendos atribuídos no montante de 4.000€; 

c) Foram vendidos a pronto pagamento ativos fixos tangíveis em n pelo valor de 5.000€, gerando uma mais valia de 

2.000€; 

d) As depreciações acumuladas do Ativo Fixo Tangível de n-1 e n são de 10.000€ e 30.000€, respetivamente; 

e) A empresa pagou um empréstimo no valor de 27.500€; 

f) Os saldos da rúbrica EOEP de n-1 e n respeitam apenas a IRC; 

g) O saldo das outras contas a pagar remunerações a pagar ao pessoal. 

h) O saldo da conta 75, diz respeito a um subsidio que a empresa recebeu em n referente à contratação de 1 

trabalhador. 

i) A empresa tem no seu quadro de pessoal 53 trabalhadores. 

 

Balanços 

CONTA Rúbrica 
Saldos em milhares de euros 

N-1 N 

43 Ativos Fixos Tangíveis 148.000 139.000 

33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 68.000 68.000 

21 Clientes c/c 57.000 58.000 

11 Caixa e depósitos bancários 27.000 32.000 

 Ativo 300.000 297.000 

51 Capital social 120.000 170.000 

56 Resultados Transitados 38.000 7.000 

81 Resultado Líquido do Período 10.000 13.000 

 Total do Capital Próprio 168.000 190.000 

23 Outras contas a pagar 7.000 7.500 

25 Empréstimos 102.000 74.500 

24 Estado e Outros Entes Públicos 13.000 15.000 

22 Fornecedores 10.000 10.000 

 Total do Passivo 132.000 107.000 

 

 

PERCURSO FORMATIVO DO CURSO: Técnico de contabilidade AÇÃO:  

MÓDULO: Modelos das demonstrações Financeira DATA:  

FORMADOR:  AVALIAÇÃO:  

FORMANDO: CLASSIFICAÇÃO:  
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Demonstrações de Resultados 

CONTA Rúbrica 
Saldos em milhares de euros 

N-1 N 

71 Vendas Líquidas 500.000 599.000 

61 CMVMC 300.000 
. 

350.000 

62 FSE 38.000 70.000 

63 Gastos com o pessoal 125.000 125.000 

75 Subsídios  2.000 

78 Outros Rendimentos e Ganhos ---- 4.000 

 Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos 

37.000 60.000 

64 Gastos de depreciações 10.000 20.000 

 Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos) impostos 

27.000 40.000 

69 Juros e gastos similares suportados 7.000 14.000 

 Resultado antes de impostos 20.000 26.000 

812 Imposto sobre o rendimento 10.000 13.000 

818 Resultado Líquido do Período 10.000 13.000 

 

1.  O contabilista está na dúvida se será necessário elaborar o mapa de fluxos de caixa. Deverá elaborar? 

Justifique! 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

2.  Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. 

a) (   )  O mapa de fluxos de caixa estuda apenas as entradas e saídas efetuadas pela conta de caixa da 

empresa. 

b) (    ) O mapa de fluxos de caixa estuda a tesouraria. 

c) (    ) A demonstração do capital próprio estuda as alterações efetuadas na diferença entre o ativo e o passivo. 

d) (    ) A demonstração do capital próprio está dividida em 3 áreas: operacional, financiamento e investimento.  

e) (   ) O empréstimo do sócio à empresa deve ser registado na área de investimento no mapa de fluxos de 

caixa. 

f) (    ) Uma indemnização a pagar ao pessoal pelo seu despedimento constitui um item a registar no mapa de 

alterações de capital próprio e no mapa de fluxos de caixa. 

g) (    ) A variação de fluxos de caixa nunca pode ser negativa. 

h) (  ) Se o fluxos de caixa da atividade de financiamento for negativo significa que não pedimos nenhum 

empréstimo ao banco. 
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3. Elabore esta parte do mapa de fluxos de caixa. 

 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

Atividades Operacionais  

Recebimento de clientes  

Pagamento a fornecedores  

Pagamento ao pessoal  

Caixa gerada pelas operações  

Pagamento/recebimento de IRC  

Outros recebimentos/pagamentos  

(1) Fluxos de caixa das atividades operacionais  

 

4. Dos itens acima referidos, indique quais os que poderão ser influxos e exfluxos, ignore os cálculos 

efetuados na operação anterior. 

 

Influxos       Exfluxos 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

5. Dê 3 exemplos de exfluxos das atividades de financiamento. 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Boa sorte! 

 


