
 

 

Grupo – I 

(17 Valores) 

 

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

 

1- As depreciações/amortizações do período foram computadas em:  

- Ativos Fixos Tangíveis ……… 10.000€  

- Ativos Intangíveis ……………... 2.500€  

 

 

 

 

2- No dia 1/12/N a empresa contraiu um empréstimo bancário, por um ano, no valor de 5.000€, com 
pagamento antecipado de juros à taxa de 6%. 
 

 

 

 

3- A empresa deve a um único fornecedor 5.000 libras registado na contabilidade por 6000€. O 

câmbio a 31 de dezembro é de 1 libra = 1,10€. 

 

 

 

 

 

4- Aquando da contagem de inventário, a 31 de dezembro, verificou-se o seguinte: 

 

Valor de mercado das mercadorias:  

Produtos Quantidade Valor de aquisição Preço de mercado 

Mercadoria A  825 10€ 12€ 

Mercadoria B  1900 20€ 19€ 

 
 
 
 
 
 

5- Em 31/12/N recolhemos da escrita da empresa os seguintes elementos: 
 

21 Clientes Saldos 
211 Clientes c/c 8 000€ 
217 Clientes de cobrança duvidosa 1550€ 

PERCURSO FORMATIVO DO CURSO: Técnico de Contabilidade AÇÃO: 344.3-2018 

MÓDULO: Encerramento Anual de Contas DATA: 01-02-2018 

FORMADOR: Milene Ornelas AVALIAÇÃO:  

FORMANDO: CLASSIFICAÇÃO:  



 
 

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  150€ 

Com mais de 24 meses 300€ 
 
(nota: a contabilização das perdas por imparidade de dívidas a receber é feita segundo o critério fiscal). 
 

a. Proceda ao ajustamento de dívidas de clientes em 31/12/N. 

 

 

 

b. Em 20/05/N+1 surgiram dúvidas quanto à solvabilidade dos clientes A e B, Lda. (dívidas em 

mora há 4 meses), sendo as suas dívidas de 400€ e 100€, respetivamente. 

 

 

 

c. Em 10/8/N+1 B, Lda. entregou o cheque Nº 999, no valor de 60€, para liquidação de parte da 

sua divida. 

 
 

d. 08/09/N+1 a falência do cliente A é declarada judicialmente, ficando por liquidar a sua divida no 

montante de 400 €. 

 
 

e. Regularize o ajustamento em 31/12/N+1 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 100€ 

Com mais de 24 meses 250€ 
 
 
 
 

6- A 1421 Instrumentos financeiros detidos para negociação apresenta o saldo de 58 200€ e diz 

respeito a 2.200 ações da Sociedade Y. A cotação nesta data é de 19€/ação.  

 

 

 

 

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 “X, S.A.” em tribunal. 

 

 



 
 

 

8- Em janeiro de N + 1 foram pagos os seguintes consumos ocorridos no exercício de N:  

- Água ………………… 210€ (sujeito IVA a 5%)  

- Energia ………………1350€ (inclui IVA a 22%)  

- Telefone ………………736€ (inclui IVA a 22%)  

 

 

 

PRETENDE-SE:  

Proceda ao registo das regularizações que entender necessárias. 

 

Grupo – II 

(3 valores) 

 

1- A empresa BETA, 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 2.000.000€. 

 

No ano N+1, dados os custos incorridos, fez a revisão da estimativa para os 2.500.000€. 

 

Período 

Custos 

incorridos no 

período 

Custos acumulados 

incorridos 

Estimativa de 

custos totais 

N 500.000 500.000 2.000.000 

N+1 900.000 1.400.000 2.500.000 

N+2 1.100.000 2.500.000 

 

 

PRETENDE-SE:  

Determine os réditos a incorrer em cada período de acordo com o método da percentagem de acabamento. 


