Exercícios
Unidade: Finanças
Tópico: Ferramentas de lançamento
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
Criar um pré-lançamento contábil e inseri-lo como lançamento
contábil manual
Criar e utilizar modelos de lançamento
Criar e executar lançamentos periódicos
Ferramentas de lançamento permitem que o departamento de
Contabilidade:
Revise um pré-lançamento contábil antes do lançamento
Crie facilmente lançamentos contábeis manuais a partir de
modelos
Efetue automaticamente lançamentos contábeis manuais
repetitivos.
3-1

Criar um pré-lançamento contábil.
Crie um novo pré-lançamento contábil e insira dois lançamentos contábeis manuais
à sua escolha.
Grave o pré-lançamento contábil.

3-2

Modificar e lançar o pré-lançamento contábil gravado.
Selecione o pré-lançamento contábil recém-criado e selecione um dos dois
lançamentos contábeis manuais.
Efetue uma modificação no valor do lançamento contábil manual.
Adicione outra entrada para o pré-lançamento contábil.
Efetue os dois lançamentos contábeis manuais.
Verifique se o sistema inseriu os lançamentos contábeis manuais no Razão.

3-3

Verdadeiro ou falso?
3-3-1

Você poderá adicionar um lançamento contábil manual a um prélançamento contábil se os itens credores e devedores estiverem
compensados.
___________________________

3-3-2

Você não pode efetuar lançamentos contábeis manuais individuais a partir
de um pré-lançamento contábil para o Razão.
___________________________

3-4

Utilizar modelos de lançamento.
Você pode pagar a seus empregados um bônus anual de 15%.
3-4-1

Crie um modelo de lançamento que lance:
- 115% do salário do empregado na conta dele (obrigações)
- 100% do salário do empregado à conta apropriada de despesas de
salários
- 15% do salário do empregado à conta apropriada de despesas para
bônus
Na linha de obrigações (primeira linha), deixe em branco o campo Conta
contábil/Nº PN. Insira a descrição “Conta do empregado” no campo Conta
contábil/Nome PN.

3-4-2

3-5

Utilize o modelo de lançamento recém-criado para efetuar um lançamento
contábil manual para pagar um bônus ao seu empregado. Seu empregado
tem um registro do cadastro de fornecedor.
Utilize um fornecedor
existente ou crie um novo.

Executar lançamentos periódicos.
Todos os meses, sua empresa paga uma taxa fixa de 200, excluindo IVA, ao
fornecedor V20000 pela atualização da sua página na Internet.
3-5-1

Crie um lançamento periódico que lance mensalmente as contas a pagar na
conta do fornecedor. No campo Ref 1, insira o número do contrato 08400.
A primeira data de execução coincide com a data de hoje. A despesa é
registrada na conta Internet. Selecione um código de IVA adequado.

3-5-2

Execute o lançamento periódico.

Dica: ative o código Exibir lançamentos periódicos na
Inicialização do sistema
execução em Administração
Configurações gerais, na ficha Serviços para exibir esses
lançamentos automaticamente quando efetuar logon.

