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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Agosto de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Bem-vindo(a), caro(a) estudante:

Estou muito feliz por ter a oportunidade de compartilhar com você conheci-

mentos  da área contábil. Este caderno contempla alguns temas importantes 

para auxiliá-lo a entender o ambiente contábil, universo este em que todas 

as entidades empresariais e sociais estão inseridas. 

Durante nossas aulas, vamos abordar componentes patrimoniais, contas e 

demonstrações contábeis, que são de extrema importância para você, futuro 

técnico em administração, pois este conhecimento  o ajudará na tomada de 

decisões. 

Para isso, é importante que você dedique algumas horas para estudo.  Leia 

todo o material didático com atenção e não deixe de realizar as atividades.  

Em caso de dúvida, entre em contato com o professor e/ou o tutor da dis-

ciplina. 

Lembre-se: você não está sozinho neste processo ensino-aprendizagem; há 

uma equipe que trabalha para auxiliá-lo.

Bom estudo!

Vera Fernandes 

Palavra da Professora-autora
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Apresentação da Disciplina

Caro(a) estudante:

Inicia-se, a partir de agora, mais um componente curricular de seu curso 

técnico.

A contabilidade, de modo geral, é uma ferramenta importante para a admi-

nistração de empresas, uma vez que ela fornece informações úteis possibi-

litando ao gestor administrar seus negócios de maneira eficiente e segura.

E é exatamente isso que esta disciplina lhe propõe oferecer, além de estar 

ligada a várias áreas do conhecimento. Espero que os assuntos aqui aborda-

dos sejam de grande valia. Quais são? 

Dividimos o conteúdo da disciplina em quatro aulas temáticas, com uma 

carga horária de 60 horas. 

Na primeira aula, você vai conhecer as noções básicas da contabilidade.  

Abordaremos os conceitos, a composição do patrimônio empresarial, sua 

representação gráfica, de onde se originam os recursos e como eles são 

aplicados na empresa. 

Na segunda aula, veremos as técnicas utilizadas pela contabilidade, estu-

daremos os livros contábeis, os métodos utilizados pela contabilidade para 

fazer seus registros e os fatos contábeis.

Na terceira aula, o assunto será sobre escrituração. Você vai conhecer as con-

tas patrimoniais e de resultados, como elas ficam representadas no plano de 

contas e como os lançamentos contábeis podem ser feitos.

Nossa quarta e última aula será sobre as demonstrações contábeis e seus 

relatórios, os principais relatórios contábeis e como eles são elaborados.

Então, vamos começar?
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Aula 1. Noções básicas da contabilidade

Objetivos:

• conceituar contabilidade;

• descrever o campo de aplicação da contabilidade;

• identificar os elementos patrimoniais e sua classificação no grá-

fico patrimonial; e

• distinguir as situações líquidas patrimoniais. 

Introdução
Caro(a) estudante,

Nesta primeira aula, vamos apresentar conceitos que envolvem o processo 

contábil e que são importantes para você obter êxito durante o período de 

estudo e em outras situações que exijam conhecimento mais amplo sobre 

este tema. 

Primeiramente, apresentaremos breve histórico para entender o conceito de 

contabilidade.      

A contabilidade surge a partir do momento 

em que o homem sente a necessidade de 

controlar economicamente seu patrimônio, 

mas é reconhecida como ciência somente 

no final do século XV, pelo método das par-

tidas dobradas (que organizou e unificou a 

forma de controlar o patrimônio), publicado 

na primeira obra do  monge franciscano e 

matemático  Luca Pacioli (1445-1517), con-

siderado pai da contabilidade. Figura 1 - Luca Pacioli
Fonte: www.estudoscontabeis.cnt.br
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Com a evolução da contabilidade, seus registros passam a ser obrigatórios 

pelas empresas, pois o governo começa a usá-la como ferramenta para o 

controle da arrecadação de impostos. Com certeza, a contabilidade através 

de seus relatórios é a ferramenta mais confiável para a tomada de decisões 

empresariais. 

Mas, você saberia dizer o que é contabilidade e qual é sua finalidade?

1.1 Conceito, objeto, objetivo e finalidade  
 da contabilidade
Observe como estudiosos dessa área definem contabilidade.

A contabilidade é uma ciência que permite, através de suas técnicas, 

manter um controle permanente do patrimônio da empresa (RIBEIRO, 

1998, p.14).

Conceitua-se contabilidade como sendo a ciência que estuda, registra 

e controla o patrimônio. É definida como ciência porque representa 

uma soma de conhecimentos práticos, sedimentados no tempo, repre-

sentados por seus princípios e convenções geralmente aceitos (BERTI, 

2001, p.35).

E qual é seu objeto?

O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades econômico-ad-
ministrativas. 

Mas o que seriam então as entidades econômico-administrativas?

Fique atento/a ao objetivo da contabilidade:

Fornecer informações sobre o patrimônio, informações estas de ordem eco-

nômica e financeira, que facilitam assim as tomadas de decisões, tanto por 

parte dos administradores ou proprietários, como também por parte daque-

les que pretendem investir na empresa. 

Entende-se por entidades 
econômico-administrativas  
as organizações que reúnem os  

 seguintes elementos: 
pessoas, titular, capital, 

ação administrativa e fim  
determinado.
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E qual é sua finalidade e aplicação?

É permitir a obtenção de informações econômicas e financeiras acerca da  

entidade, pois ela compreende  todas as entidades econômico-administrati-

vas, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito público, como a União, 

os estados os municípios e as autarquias etc.

1.2 Usuários da contabilidade 
São pessoas interessadas em avaliar a situação econômico-financeira das en-

tidades, que analisam os fatos e os resultados obtidos através de relatórios 

contábeis e tomam decisões em relação ao futuro da organização, como: 

• empresários, gerentes ou administradores, para saberem a situação  

de suas empresas ou das empresas que administram; 

• sócios ou acionistas, para saberem a situação da empresa na qual eles 

aplicam dinheiro;

• instituições bancárias ou financeiras, para identificarem a situação  

real da empresa e definirem se esta está ou não apta para utilizar as  

diferentes formas e linhas de crédito oferecidas pelos bancos; 

• fornecedores, para identificarem a capacidade de pagamento dos com-

promissos nas compras a prazo; 

• funcionários, para identificarem a real situação da empresa em que  

trabalham. 

•  governo, para controlar, através dos relatórios, a arrecadação de impostos 

gerados, para os cofres públicos; e

•  empresas concorrentes, para conhecerem a capacidade empreendedora 

da concorrência.

Agora, veja a seguir como fica este processo contábil.
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1.3 Patrimônio
É o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencente a uma pessoa ou a 

uma entidade, avaliado em dinheiro. 

E o que são bens?

 Bens são todas as coisas capazes de satisfazer às necessidades das pessoas 

ou das empresas. São classificados como bens tangíveis e bens intangíveis. 

• Bens tangíveis - podem ser considerados como tangíveis aqueles que 

possuem corpo, forma; aqueles que são palpáveis, como móveis e uten-

sílios, veículos, estoques  etc. 

• Bens intangíveis - Ao contrário dos bens tangíveis, aqueles considerados 

intangíveis são os que não possuem corpo, nem forma; são não palpá-

veis, como marcas e as patentes de invenção.

Além de serem classificados como bens tangíveis e intangíveis, os 
bens também são classificados como móveis e imóveis. 

• Bens móveis - são aqueles que podem ser removidos do lugar como: os 

estoques, os móveis, os animais etc.    

• Bens imóveis - Ao contrário dos bens móveis, aqueles considerados imó-

veis não podem ser removidos do lugar sem que sejam danificados ou 

destruídos por estarem vinculados ao solo: as construções (edifícios, ca-

sas) etc.

E os direitos? 
Na contabilidade, classificamos como direitos os valores que as pessoas ou 

as empresas têm para receber de terceiros, como os títulos a receber, contas 

a receber, adiantamentos a funcionários, clientes, impostos a recuperar etc.

Obrigações 
Na contabilidade, classificamos como obrigações todos os valores que as 

pessoas ou empresas têm a pagar para terceiros.  

Essas obrigações geralmente aparecem com seus nomes seguidos da expres-

são “a pagar” ou “a recolher”. Os fornecedores também representam uma 

obrigação, mas para eles  não se utiliza esta expressão.

 •  Marca - É a representação 
simbólica de uma entidade, 
qualquer que ela seja, algo 

que permite identificá-la de um 
modo imediato. 

     •  Patente - São inventos. 
Uma pessoa inventa um produto 

e, através de um registro, 
o governo garante a elas a 

exclusividade para a exploração  
 daquele bem. 
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Exemplos:

ELEMENTO EXPRESSÃO

Duplicatas A pagar

Promissórias A pagar

Aluguéis A pagar

Impostos A recolher

Fornecedores são aqueles que fornecem mercadorias ou serviços 
para empresa. 

Aspectos do patrimônio 
Para avaliar adequadamente o tamanho do patrimônio de uma empresa, 

além de classificá-lo qualitativamente, é preciso revelar o seu valor em bens 

ou direitos. 

• Qualitativo 

Classificar os bens qualitativamente é lhes atribuir nomes de acordo com a 

sua espécie, permitindo que se conheça a natureza de cada um. 

Por exemplo:

• Aspecto quantitativo 

Classificar os bens quantitativamente é dar valor aos bens, ou seja, atribuir 

aos respectivos elementos seus valores em moeda, como no exemplo abaixo:

Figura 2
Fonte: autora
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Representação gráfica do patrimônio 
Para melhor entender a formação do patrimônio, a representação é feita 

através de um gráfico em forma de T. Observe.

Patrimônio

Ativos Passivos

Lado esquerdo
Bens

Direitos

Lado direito
Obrigações

Se observarmos o gráfico acima, percebemos o que está em cada um dos 

lados. 

No lado esquerdo, denominado lado do ativo, são classificados os elemen-

tos positivos, formados pelos bens e pelos direitos a receber oriundos da 

venda de bens ou serviços, que têm a função  de aumentar o patrimônio. 

No  lado direito, denominado lado do passivo, são classificados os elementos 

negativos, formados pelas obrigações assumidas  pela entidade e que preci-

sam ser cumpridas (pagas) e que, por esse motivo, reduzem o patrimônio. 

O que é ativo e passivo?

Patrimônio líquido compreende os recursos próprios da entidade, bem como 

o seu valor e a diferença positiva entre o valor do ativo e o valor do passivo.

Equação básica do patrimônio 
A equação básica do patrimônio, também conhecida como equação  

fundamental ou ainda equação do balanço, é dada pela seguinte forma: 

Figura 3
Fonte: autora

•  Ativo compreende os 
bens, os direitos e as demais 

aplicações de recursos gerados 
pela entidade, capazes de gerar 
benefícios econômicos futuros, 

originados de eventos ocorridos.
•   Passivo compreende 

as origens dos recursos 
representados pela obrigação 

para com terceiros, resultantes 
de eventos ocorridos e que 

exigiram ativos para sua 
liquidação.
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A= P + SL 

Ativo = passivo + situação líquida 

- Situações líquidas patrimoniais. 
Sabemos que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. 

Para apurarmos a situação líquida da empresa, temos simplesmente que so-

mar os bens e os direitos (ativo) e deduzir das obrigações (passivo). Assim, a 

diferença entre o ativo e o passivo denomina-se situação líquida que corres-

ponde ao valor do nosso patrimônio líquido. 

Este valor pode resultar de uma situação positiva, negativa ou nula. 

No gráfico patrimonial, o valor da situação líquida, independentemente de 

ela ser positiva, negativa ou nula, sempre ficará do lado direito (passivo). 

Então: 

Bens + direitos - obrigações = situação íquida patrimonial

Ativo - obrigações = situação líquida patrimonial

Patrimônio

Ativos Passivos

Bens
Direitos

Obrigações

Situação líquida patrimonial (+ ou -)

Observe cada uma das situações financeiras:

(a)  Ativo maior que passivo

Balanço Patrimonial

Ativos Passivos

Bens            90                                                                                
Direitos         60                      
TOTAL          150

Obrigações                                100 
Situação líquida                         50
TOTAL                                       150

Fonte: (RIBEIRO,1999 p.43)

De acordo com o balanço patrimonial acima, verificamos que a empresa 

tem:  
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ativo que é composto por: bens + direitos =  R$ 150,00;

passivo composto pelas obrigações = R$ 100,00; 

ativo – obrigações = situação líquida patrimonial; e 

ativo (R$ 150,00) -  passivo (R$ 100,00) = situação líquida patrimonial (R$ 

50,00)

A empresa com seus bens e direitos consegue pagar suas obrigações e ainda 

obtém um resultado positivo de R$ 50,00.

(b)  Ativo maior que o passivo resulta numa situação líquida positiva, tam-

bém chamada de ativa ou superavitária.

(c) 1.9.2 Ativo menor que passivo

Balanço Patrimonial

Ativos Passivos

Bens            90                                                                                
Direitos         60                      
TOTAL          150

Obrigações                                170 
Situação líquida                         20
TOTAL                                       150

Fonte: (RIBEIRO,1999 p.43)

Observe agora o novo gráfico patrimonial que apresenta uma situação dife-

rente da anterior.

Ativo composto por bens + direitos = 150,00

Passivo composto pelas obrigações = 170,00

Usando-se a fórmula para descobrir a situação líquida patrimonial:

Ativo – obrigações  = R$  150,00 –  R$ 170,00 = (- 20)

Neste caso, a empresa está numa situação de prejuízo, pois seu ativo, com-

posto pelos bens e seus direitos, não consegue saldar suas dívidas.

(d) Ativo menor que passivo resulta numa situação líquida negativa, passiva 

ou deficitária.
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(e) Ativo igual ao passivo

Balanço Patrimonial

Ativos Passivos

Bens            90                                                                                
Direitos         60                      
TOTAL          150

Obrigações                                150 
Situação líquida                         0
TOTAL                                       150

Fonte: (RIBEIRO,1999 p.43)

Neste novo balanço patrimonial, você verifica que a empresa tem em ativos  

( bens+ direitos) um total de R$ 150,00  e, no passivo, em  obrigações, R$ 

150,00.

Usando-se a fórmula =     ativo – obrigações =  R$ 150  –  R$150 = 0

(f)  O ativo da empresa apenas cobre suas dívidas, estando assim a empresa 

com uma situação líquida nula.

Neste caso, a empresa está numa situação de estagnação, não obtendo lu-

cro nem prejuízo em suas atividades.

Patrimônio líquido 
Patrimônio líquido é o quarto grupo dos elementos patrimoniais, que, junta-

mente com os bens, os direitos e as obrigações, completarão a demonstra-

ção do resultado. 

O total do grupo patrimônio líquido é igual ao valor da situação líquida da 

empresa. 

O patrimônio líquido é composto pelos  elementos descritos a seguir. 

• Capital são as aplicações dos proprietários, as quais normalmente abran-

gem o capital e os lucros retidos, ou seja, a parte do lucro não distribuída 

aos proprietários (reservas) e reinvestida na empresa. 

A soma do lado esquerdo (ATIVO) deverá ser igual à soma do lado direito 

(PASSIVO), mas sabemos, também, que a tendência é que haja uma diferen-

ça entre os elementos positivos e os elementos negativos. Para que ocorra 

esse equilíbrio, temos os seguintes elementos: 

• O prejuízo acumulado é o resultado negativo da oscilação do patrimônio. 
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• Reservas são o resultado positivo, apurado pelas empresas. São retidas 

em contas de reservas (reserva de investimentos, reserva de contingência, 

reserva legal) usadas para investimentos, para cobrir sinistros e/ou para 

aumentar o capital. 

Sendo assim, temos:

Balanço Patrimonial

Ativos Passivos

Lado esquerdo Lado direito

Bens                                                                                            
Direitos                               

Obrigações
Patrimônio líquido

Capital
Reservas

Prejuízos acumulados                                       

1.4 Origem e aplicação dos recursos 
Ao observar um balanço patrimonial, você pode visualizar o total de recursos 

que a empresa obteve e que estão à sua disposição. 

• O lado do passivo mostra onde a empresa conseguiu estes recursos. 

• O lado do ativo,onde ela aplicou estes recursos. 

Passivo: origem dos recursos 
Os recursos totais que estão à disposição da empresa podem originar-se de 

duas fontes. 

a)  Recursos de terceiros - Correspondem a obrigações para com terceiros,  

como os fornecedores, empréstimos bancários, salários dos funcionários  

etc. 

b) Recursos próprios – É a parcela do capital que foi investida na empresa pelo  

titular ou pelos sócios e acréscimos ocorridos no patrimônio em decorrência 

da gestão normal da empresa.  Esses acréscimos são obtidos pelos lucros, 

que poderão estar representados em conta de reservas. 

Ativo: aplicação dos recursos 
O lado do ativo mostra onde a empresa aplicou os recursos que tem à sua 

disposição, cujas origens estão evidenciadas no lado do passivo. 
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A empresa aplica seus recursos em bens (de uso, de troca ou de  

consumo) e em direitos (duplicatas a receber, promissórias a receber etc.). 

Balanço Patrimonial

Ativos Passivos

Aplicação dos recursos Origem dos recursos

Bens
Caixa.............................10.000,00
Veículos..........................50.000,00

Direitos
Duplicatas  a  receber......20.000,00  
Total ativo......................80.000,00                       

Obrigações
Fornecedores....................20.000,00
Empréstimos bancários.....10.000,00

Patrimônio líquido
Capital..............................50.000,00
Total passivo.....................80.000,00                                 

Observando o balanço patrimonial, verificamos:

Origem dos Recursos   
Recursos de terceiros (obrigações) 
Recursos próprios: (patrimônio líquido) 

Recursos totais à disposição da empresa =
Total do passivo  

Aplicação dos recursos 
Bens
Direitos
Total ativo   

R$ 30.000,00
R$ 50.000,00

R$ 80.000,00 
      80.000,00

R$ 60.000,00

R$ 20.000,00
R$ 80.000,00

Origem dos recursos - mostra de onde a empresa retira dinheiro 
para  aplicar em bens e direitos. No ativo, fica evidenciada a aplica-
ção destes  recursos. Estes recursos podem ser de terceiros (obriga-
ções) ou dos proprietários (patrimônio líquido).

Caro estudante, 

Para que você possa assimilar os assuntos desta aula, elaborei um resumo 

com os tópicos principais.

Resumo
Você percebeu quantos conceitos foram estudados nesta aula?   

Conhecemos um pouco sobre a história da contabilidade, seu conceito, seus 

usuários e os elementos que compõem o patrimônio, além de seu aspecto 

quantitativo e qualificativo. Você conseguiu distinguir a diferença entre estes 

os aspectos qualitativos e quantitativos dentro do patrimônio? 
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Vejamos: o qualitativo qualifica o seu patrimônio, ou seja, diz o que sua 

empresa possui de bens, direitos e obrigações, nomeando-os, mas não espe-

cifica o quanto este patrimônio vale em moeda, o aspecto que vai valorizar, 

ou seja,  não mostra o quanto vale seu patrimônio.

Estudou também que a situação líquida patrimonial é a diferença entre o 

ativo e as obrigações, ou seja, diferença entre o que a empresa tem (bens 

mais diretos) menos o que ela deve (obrigações). 

Você também teve a oportunidade de aprender de onde se originam os re-

cursos e como eles são aplicados no patrimônio da empresa.  É importante, 

sempre que surgirem dúvidas, que você recorra a este material que traz con-

ceitos, pois eles são a base para o entendimento dos lançamentos contábeis.

Agora, é hora de praticar através das atividades de aprendizagem, vamos lá?

Atividades de Aprendizagem
1. Responda.  

a)  Qual é o conceito de contabilidade? 

b)  Qual a principal finalidade da contabilidade? 

c)  Qual é o conceito de patrimônio? 

d)  O que são bens ? 

e)  O que você entende por direitos? Cite exemplos. 

f)  O que você entende por obrigações? Cite exemplos. 

g)  Como é composto o ativo das empresas? 

h)   Como é composto o passivo das empresas?

2. Coloque V se a afirmativa for verdadeira e F se for falsa. 

a) (    ) Elementos positivos são as obrigações.

b) (   ) Elementos positivos são os bens e os direitos.
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c) (   ) Bens, direitos e obrigações compõem o patrimônio da empresa.

d) (   ) Elementos positivos são os bens e as obrigações.

e) (   ) O ativo é composto por elementos positivos.

f) ( ) O passivo é composto  por obrigações e direitos.

g) (   ) Do lado esquerdo do gráfico patrimonial, temos os recursos de ter-

ceiros.

h) (   ) Do lado direito do gráfico patrimonial, temos as origens dos recur-

sos.

i) (  ) A situação líquida deficitária é resultado de um ativo maior que o 

passivo.

j) (        ) A situação líquida positiva é resultado de um passivo menor que o 

ativo.

3. Assinale a alternativa que contém apenas obrigações. 

a) Fornecedores, duplicatas a receber, dinheiro. 

b) Móveis, clientes, fornecedores. 

c) Fornecedores, duplicatas a pagar, impostos a pagar. 

4. Assinale a alternativa que contém apenas direitos: 

a) Duplicatas a pagar, clientes, fornecedores 

b) Clientes, duplicatas a receber, promissórias a receber. 

c) Promissórias a receber, duplicatas a receber, duplicatas a pagar. 

5. Assinale a alternativa que contém apenas bens imateriais. 

a) Marcas e patentes 
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b) Prédios, investimentos 

c) Fornecedores, móveis e utensílios

ELEMENTOS A B C

1- Estoque de mercadorias Bem Positivo Ativo

2-Duplicatas a receber  

3- Duplicatas a pagar 

4- Imóveis

5- Caixa (dinheiro)  

6-Máquinas

7- Terrenos 

8-Veículos

9-Impostos a recolher  

10- Promissórias a pagar 

11-Instalações

12- Ferramentas 

13- Aluguéis a pagar 

14- Computadores

15- Imposto a recuperar 

16- Adiantamento de 
salários 

17- Marcas e patentes

18- Fornecedores 

19- Aluguéis a receber 

Caro(a) estudante:

Imagino que você tenha conseguido fazer as atividades cujo objetivo é ofe-

recer mais um momento de estudo e revisão dos conteúdos, além de opor-

tunizar a sua autoavaliação. 

Chegamos, portanto, ao final de nossa primeira aula! Agora, você já está 

preparado para o nosso próximo assunto, que são as técnicas utilizadas pela 

contabilidade.
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Caro(a) estudante: 

Esta aula se propõe a lhe oferece  informações relevantes sobre os princi-

pais livros utilizados pela contabilidade para controlar suas atividades diárias, 

pois, para efetuar seus registros, a contabilidade utiliza-se de certas técnicas 

e métodos sem os quais seria impossível manter organizada toda a estrutura 

patrimonial de uma empresa.

Então, vamos começar!

2.1 Livros de escrituração 
São muitos os livros utilizados; a quantidade e a espécie variam em  

função do porte, da forma jurídica e do ramo de atividade da empresa. 

Quais são os principais livros de escrituração, você saberia dizer?

Entre os principais, mencionados por Ribeiro (2010), destacamos:

Aula 2. Técnicas utilizadas pela     
  contabilidade 

Objetivos:

• identificar os principais livros utilizados pela contabilidade;

• compreender os métodos e os mecanismos de escrituração;

• distinguir débito e crédito; e

• reconhecer os atos e fatos administrativos.
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Livro diário - Destina-se ao registro de todos os eventos que ocorrem no dia a 

dia das entidades; é o livro mais importante do ponto de vista legal. É exigido 

pela legislação fiscal (Código Civil/2002), pela legislação comercial (Decreto- 

Lei nº  486/1069), pela legislação tributária (RIR/99), pela legislação societá-

ria (Lei nº 6.404/1976) e pela Norma Brasileira de Contabilidade (NBC-T-2.1).

Livro razão -  Permite um controle em separado de cada conta; é o livro mais 

importante do ponto de vista contábil (Lei nº 8.218/1991).

Livro caixa -  É destinado ao registro de todos os fatos administrativos que  

envolvem entradas e saídas de dinheiro da empresa.

É  obrigatório somente para microempresas e empresas de peque-
no porte optantes pelo Simples.(artigo 26 da lei complementar nº 
123/2006).

Livro contas correntes - Controla a movimentação das contas que represen-

tam os direitos e as obrigações da empresa. É um livro auxiliar do razão. 

Livro registro de duplicatas -  É destinado ao registro de todas as duplicatas 

emitidas pela empresa. É exigido especificamente pela legislação comercial 

- Lei nº 5.476/1968.

Livro Lalur  ( Livro de Apuração do Lucro Real) – é um livro fiscal que se des-

tina à apuração do lucro real. 

É obrigatório para empresas tributadas pelo imposto de renda. É livro 
de âmbito federal, conforme Decreto-lei 1.598/1977.

E em relação à sua utilidade, natureza e finalidade, o que o autor citado nos 

diz?

• Quanto à utilidade podem ser catalogados em: 

 – principais (utilizados para o registro de todos os eventos do dia a dia 

da empresa); e 

 – auxiliares (utilizados para registro de eventos específicos). 
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• Quanto à natureza, temos os: 

 – cronológicos (registros efetuados obedecendo à rigorosa ordem cro-

nológica de dia, mês e ano); e 

 – sistemáticos (livros utilizados para registros de eventos da mesma na-

tureza). 

• Quanto à finalidade, são nomeados de:

 – obrigatórios (exigidos pela legislação civil - código/2002, pela legis-

lação comercial -Decreto-lei nº 486/1969, pela legislação societária  

-RIR/99 e pela Norma Brasileira de Contabilidade - NBC- T-2.1; e

 – facultativos  (livros que as entidades usam para seu controle, sem que 

haja exigência legal).

Observe o quadro abaixo que pode esclarecer melhor tudo isto.

Livros Quanto à Utilidade Quanto à natureza Quanto à finalidade

Diário Principal Cronológico Obrigatório

Razão Principal Cron./sist. Obrigatório

Caixa Auxiliar Cron./sist. Facultativo

Contas correntes Auxiliar Cron./sist. Facultativo

Registro de duplicatas Auxiliar Cron./sist. Obrigatório

Lalur Auxiliar Cron./sist. Obrigatório

Fonte: ( RIBEIRO, 2010, p. 58.)  

2.2 Métodos de escrituração 
Entre os métodos utilizados para escrituração, temos o das partidas simples 

e o das partidas dobradas. Veja a diferença.

Método das partidas simples 
Consiste no registro de operações específicas envolvendo o controle de um 

só elemento. Esse método é deficiente e incompleto, pois não permite o 

controle global do patrimônio.

No livro caixa, os eventos são registrados visando apenas  
ao controle do dinheiro, sem a preocupação de controlar outros ele-
mentos patrimoniais ou até de apurar se a empresa está dando lucro 
ou prejuízo.
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Método das partidas dobradas 
Esse método é considerado de uso universal e foi apresentado pela primeira 

vez pelo frei franciscano Luca Pacioli. Sua adoção permite o controle de to-

dos os componentes patrimoniais, bem como das variações do patrimônio 

líquido, que poderão resultar em lucro ou prejuízo. 

Luca Pacioli, ao inventar o método das partidas dobradas, se referia a um 

princípio simples, mas fundamental para que se façam os registros contá-

beis. Se a pessoa deve, necessariamente ela deve para alguém, ou seja, não 

há devedor sem que haja um credor, alguém para receber.

Por meio desse método, os eventos são registrados inicialmente no livro diá-

rio e, posteriormente, no livro razão.

O princípio fundamental deste método é que não há devedor sem 
que haja credor, correspondendo a cada débito um crédito de igual 
valor.

2.3 Noções de débito e crédito
As contas são movimentadas por meio de débitos e créditos nelas lançados. 

Os débitos, na linguagem contábil, não significam “dívida”, isto é, uma si-

tuação negativa ou desfavorável”, assim como os créditos não significam 

“direitos”, ou situação positiva ou favorável” , ou ainda, “poder comprar a 

prazo em um estabelecimento comercial”. 

O que significam, então, em termos contábeis?

• Débitos - São o que as outras empresas ou pessoas devem à empresa  

(direitos). São também os bens que a empresa tem para uso, beneficia- 

mento ou revenda. 

• Créditos - No sentido contábil, são as obrigações devidas pela empresa  

a outras ou a pessoas (fornecedor, empregados, bancos) que deram um  

crédito à empresa para que ela pudesse comprar a prazo, dar andamento  

a sua atividade e pagar depois. Registramos, também, a crédito as contas  

dedutivas do ativo (exceções), tais como as provisões, as depreciações  

etc. 
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Exemplo : compra de um veículo a prazo valor 50.000,00

Debitamos a conta  - veículo 

Creditamos a conta  -  duplicatas a pagar .....................................50.000,00

Obs.: Houve um débito da conta veículos, pois veículo é um bem e está 

entrando na empresa (vai aumentar o seu ativo) e é um crédito da conta 

duplicatas a pagar, pois a mesma representa uma obrigação que a empresa 

terá de pagar futuramente.

Observe que, na contabilidade, tais termos têm sentido contrário ao 
que têm no senso comum.

Veja no gráfico Patrimonial:

Contas patrimoniais

Ativos Passivos

Bens  (+) 
Direitos (+) 
Natureza devedora

Obrigações (-)
Patrimônio líquido (+ ou -)
Natureza credora

Contas patrimoniais

Despesas (-)
Natureza devedora

Receitas (+)
Natureza credora

• Os aumentos nas contas do ativo serão registrados por meio de débitos 

lançados em suas respectivas contas, enquanto  as diminuições serão 

registradas por meio de créditos nas mesmas contas. 

• Os aumentos nas contas do passivo serão registrados por meio de cré-

ditos lançados nas respectivas contas, enquanto as diminuições serão 

registradas por débitos lançados nas mesmas contas. 

• A despesa é sempre debitada; só na transferência para resultado do exer-

cício é que é creditada 

• A receita é sempre creditada; só na a transferência para resultado do  

exercício é que é debitada. 
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2.4 Atos e fatos administrativos 
Os acontecimentos que ocorrem dentro de uma empresa poderão ou não 

alterar o seu patrimônio.

Os acontecimentos que não alteram o patrimônio chamamos de atos ad-

ministrativos e os que alteram o patrimônio chamamos de fatos adminis-

trativos. Vejamos:

Atos administrativos 
São acontecimentos no âmbito da empresa  que não provocam alterações 

no patrimônio. Por não provocarem modificações no patrimônio, os atos 

administrativos não são objetos de contabilização. Como exemplos de atos, 

temos admissão de funcionários, assinaturas de contratos de compra e ven-

da, avais de títulos etc. 

Fatos administrativos 
São acontecimentos no âmbito da empresa que provocam alterações  

em seu patrimônio, sendo, portanto, objeto de contabilização por meio das 

contas patrimoniais ou das contas de resultado, podendo ou não alterar o 

patrimônio líquido (situação líquida). 

Podem ser classificados em três grupos:

a)  Fato contábil permutativo - É aquele que apenas permuta valores entre as 

contas de ativo e passivo.  Envolve apenas contas patrimoniais. 

Exemplo: compra de um veículo à vista, permuta de um bem (dinheiro) por 

outro bem (veículo) 

D - Veículo - bem (conta patrimonial) 

C- Caixa - bem (conta patrimonial) 

b) Fato contábil modificativo - É aquele fato que modifica a situação líqui-

da da empresa, ou para mais ou para menos (receitas e despesas). Envolve  

uma conta patrimonial e um ou mais de resultado. 

Exemplo: pagamento de despesas com luz em dinheiro (diminui a situação 

líquida da empresa, pois conta de luz é despesa para empresa.) 
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D - Luz    -  despesa (conta de    resultado) 

C - Caixa    - bem (conta patrimonial) 

c)  Fato contábil misto - É aquele fato que tanto permuta valores patrimo-

niais  como também modifica a situação líquida da empresa. O fato misto  

é aquele que envolve os dois fatos (permutativo e modificativo) simultane-

amente. 

Exemplo: Pagamento de uma duplicata com juros em dinheiro.  

C- Caixa - bem  (conta patrimonial) 

D- Juros passivos - despesa (conta de resultado) 

D- Duplicatas a pagar  - obrigação (conta patrimonial) 

Resumo
Nesta aula, você deu mais um passo em seu processo de aprendizagem so-

bre as técnicas contábeis, os livros contábeis, sua importância e obrigatorie-

dade. Pôde verificar que alguns livros, apesar de não serem obrigatórios pela 

legislação, são de extrema importância para a empresa, pois por meio deles 

a empresa tem um controle interno. Como exemplo citamos o livro caixa que 

é de suma importância, pois registra todas as entradas e saídas de numerário 

da empresa.

Estudou sobre o método das partidas dobradas e ficou sabendo que não há 

devedor sem que haja um credor de igual valor, ou seja, se você deve, você 

deve para alguém. Este método é utilizado até hoje pela contabilidade para 

efetuar seus registros.

Apresentamos também noções de débito e crédito. Preste atenção a este 

tópico, procure não confundir as palavras débito e crédito com a linguagem 

popular na qual débito teria sentido de dívida e crédito de acréscimo.  Na 

contabilidade, vimos que existe uma regra para verificar se a conta é debita-

da ou creditada. 

E, por último, você teve a oportunidade de estudar sobre os atos e fatos ad-

ministrativos e aprendeu que  os atos não provocam alterações no patrimô-

nio da empresa  enquanto   os fatos administrativos  provocam alterações na 

empresa  e que, dependendo destas alterações, este fato pode ser  permu-
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tativo, quando há apenas  uma permutação nos elementos  patrimoniais.  O 

modificativo se dá quando há uma modificação no patrimônio líquido para 

mais ou para menos e o misto envolve os outros dois fatos, ou seja, permuta 

os elementos patrimoniais e os modifica também.   

Agora, para fixar melhor os assuntos abordados nesta aula, sugiro que de-

senvolva as atividades propostas e verifique seu conhecimento sobre estes 

tópicos.

Atividades de Aprendizagem
1. Responda: 

a) Qual livro contábil registra todo o movimento de entrada e saída de di-

nheiro da empresa?

b)  Qual livro é o mais importante para contabilidade do ponto de vista legal  

e que registros são feitos nele? 

c)  Qual livro é o mais importante do ponto de vista contábil? 

d)  Qual a utilidade do livro LALUR ? 

2. Teça breve comentário sobre o método das partidas dobradas e sobre sua 

importância para a contabilidade. 

3. Preencha as lacunas:

a) Os ____________________são acontecimentos no âmbito da empresa  

que não provocam alteração em seu patrimônio. 

b)  Os _____________________são acontecimentos no âmbito da empresa  

que provocam alteração no seu patrimônio

c) Fato________________________ envolve apenas as contas patrimoniais.

d) Fato_____________________ envolve uma conta patrimonial e uma ou 

mais de resultado, modificando a situação líquida da empresa.

e) Fato____________________  permuta valores patrimoniais e modifica a       

situação líquida da empresa. 
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Caro (a) estudante:

Mais uma etapa vencida. Como você pôde observar, a contabilidade faz par-

te do dia a dia de uma empresa. E, para que ela seja  um instrumento capaz  

de gerar informações, é necessário utilizar algumas técnicas e procedimen-

tos para que o resultado final seja o mais próximo da realidade econômico-

-financeira das entidades.   Continue fazendo as atividades propostas, pois o 

conteúdo da aula  vem sendo solicitado  nas atividades para que você possa 

exercitar seus conhecimentos. Agora, você já está preparado para mais uma 

etapa. Na próxima aula, dissertaremos sobre escrituração. 

Vamos em frente!
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Aula 3. Escrituração

Objetivos:

• identificar contas patrimoniais e de resultado;

• compreender o que são débitos e créditos; e

• identificar as fórmulas dos lançamentos contábeis.

Caro(a) estudante:

Nesta aula, apresentaremos alguns exercícios de contas, utilizadas no campo 

da contabilidade. Você vai perceber que a contabilidade faz todos os seus 

registros contábeis através das contas, obedecendo a um plano geral de 

contas distribuídas por sua natureza específica.  

Fique atento a esta aula, pois ela traz considerações importantes de como 

debitar e creditar as contas, além dos conceitos de débito e crédito que, 

certamente, em algum momento,  poderão ser úteis a você, futuro técnico 

em administração. 

Bom estudo!

3.1 Conta 
Para começo de conversa, você saberia dizer o que é uma conta?

Pois bem, conta é o nome técnico que identifica um componente patrimo-

nial (bem, direito, obrigação ou patrimônio líquido) ou um componente de 
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resultado (despesa ou receita). 

Todos os acontecimentos que fazem parte do dia a dia da empresa,  

responsáveis pela gestão do patrimônio, são registrados através das contas.

3.2 Classificações das contas 
De acordo com o estabelecido na Lei nº 6.404/1976, as contas podem ser 

divididas em dois grupos:

• contas patrimoniais e

• contas de resultado.

Vejamos, resumidamente, cada uma delas.

Contas patrimoniais 
As contas patrimoniais são aquelas que representam os elementos  

componentes do patrimônio. Dividem-se em ativas (representativas dos  

bens e dos direitos) e passivas (representativas das obrigações e do patrimô-

nio líquido). Observe o quadro abaixo:

Balanço Patrimonial

Ativo Passivo

Bens
Caixa
Veículos

Direitos
Duplicatas a receber
Promissórias a receber
Total ativo

Obrigações
Fornecedores
Duplicatas a pagar

Patrimônio líquido
Capital
Reservas
Total passivo

Contas de resultado 
São as que representam as variações patrimoniais. Dividem-se em contas de 

receitas e contas de despesas. 

Lembra-se do que estudou na aula 2?

As contas de receitas serão sempre creditadas, tendo assim saldo cre-
dor; enquanto  as contas  de despesas são sempre debitadas, tendo 
assim saldo devedor. 

Cada conta tem sua função 
dentro do plano da contas da 
empresa.  A conta caixa, por 

exemplo,  tem a função de 
registrar  toda movimentação de 

entrada e saída de dinheiro da 
empresa.
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Dizemos que as contas de resultado provocam variações patrimoniais porque 

as receitas geram lucros, que aumentam o patrimônio líquido e as despesas 

geram prejuízos, que diminuem o patrimônio líquido. 

Assim, as despesas e as receitas provocam variações para mais ou para me-

nos no patrimônio da empresa. 

As despesas caracterizam-se pelo consumo de bens e pela utilização de ser-

viços durante o processo de obtenção da receita. 

Veja algumas contas de despesas:

 Água e esgoto Impostos

Aluguéis passivos Material de expediente

Café e lanches Energia elétrica

Contribuições previdenciárias Salários

Despesas bancárias Material de limpeza

Descontos concedidos Juros passivos

Telefone e internet Prêmios de seguro

As receitas decorrem da venda de bens e da prestação de serviços.

Há um número menor de contas de receitas, sendo as mais comuns repre-

sentadas pelas seguintes contas:

Aluguéis ativos Venda de mercadorias

Descontos obtidos Receita de serviços

Juros ativos

• Existem contas de resultado que podem aparecer tanto no grupo da des-

pesa como no grupo das receitas. É o caso dos aluguéis, dos juros e dos 

descontos. 

Toda vez que aparecer na conta de resultado a expressão ativo(a), esta 

conta representará uma de receita. Se aparecer a expressão passivo(a), esta 

conta representará uma conta de despesa.

No exemplo da conta aluguéis:

Aluguéis ativos – É uma receita para a empresa, pois significa que a empresa 

está recebendo de alguém um valor por ter alugado um prédio, um edifício 

etc.
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Aluguéis passivos – É uma despesa para empresa, pois ela está pagando para 

alguém um valor por ter alugado um prédio, um depósito etc.

3.3 Plano de contas
Cada empresa deve elaborar seu plano de contas de acordo com suas 

necessidades, mas sempre obedecendo à estrutura estabelecida pela lei nº 

6.404/1976 e 11.638/2007.  Em qualquer elenco de contas, seja qual for o 

tipo de empresa, as contas devem ser agrupadas de acordo com a estrutura 

estabelecida por estas duas leis, visando facilitar as demonstrações contá-

beis.( RIBEIRO, 2010, p. 38 ).

O que as contas representam e como podem ser reunidas?

Segundo Ribeiro ( 2010, p. 38),

• As contas que representam os bens e os direitos serão reunidas no ativo 

em dois grupos: 

 – Ativo circulante e ativo não circulante, sendo este último dividido em 

ativo realizável em longo prazo, investimentos, imobilizado e intan-

gível.

• As contas que representam as obrigações e o patrimônio serão reunidas 

no passivo em três grupos: 

 – passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, sendo 

este último dividido em capital, reservas de lucros, ajustes de avalia-

ção patrimonial, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.

A disposição das contas no plano de contas, segundo a legislação  

vigente, é a ordem decrescente do grau de liquidez dos elementos nelas  

registrados.

Cada conta recebe um conjunto de algarismos utilizado para de identificá-la 

dentro do plano de conta da entidade que é chamado código da conta.

No elenco de contas a seguir, você percebe que as conta que representam:

O plano de contas é um 
conjunto de contas, diretrizes 
e normas que disciplinam as 

tarefas do setor de contabilidade, 
objetivando a uniformização dos 

registros contábeis. 

Grau de liquidez significa 
o maior ou menor prazo no 

qual, bens e direitos podem ser 
transformados em dinheiro. 
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• o ativo tem o algarismo 1 para identificá-las;

• o passivo, o algarismo 2;

• contas de despesas o algarismo, 3;

• receitas, o algarismo 4; e

• apuração do resultado, o algarismo 5.

Observe, no gráfico a seguir, um modelo simplificado de um elenco de con-

tas para plano de contas.

ELENCO DE CONTAS PATRIMONIAIS

1. ATIVO 2. PASSIVO

1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.1. PASSIVO CIRCULANTE

1.1.01 Caixa
1.1.02 Banco c/ movimento
1.1.03 Clientes
1.1.04 Duplicatas a receber
1.1.05 Estoque de mercadorias
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.01 Duplicatas a receber
1.2.1.02 Promissórias a receber
1.2.2. IMOBILIZADO
1.2.2.01 Computadores e periféricos
1.2.2.02 Imóveis
1.2.2.03 Instalações
1.2.2.04 Móveis e utensílios
1.2.2.05 Veículos
1.2.3 INTANGÍVEL
1.2.3.01 Fundo de comércio

2.1.01 Fornecedores
2.1.02 Duplicatas a pagar
2.1.03 Promissórias a pagar
2.1.04 Salários a pagar
2.1.05 Impostos e taxas a recolher
2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.01 Duplicatas a pagar
2.2.02 Promissórias a pagar
2.2.03 Empréstimos a pagar

2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.3.1 Capital
2.3.1.01 Capital subscrito
2.3.1.02 Capital a integralizar
2.3.2 Reservas
2.3.2.01 Reservas de capital
2.3.2.02 Reservas de lucros

2.3.3 Resultados acumulados

Fonte: ( RIBEIRO, 2010, p . 38 e 39 )

Observe que no Quadro 1, você encontra algumas contas patrimoniais que 

se dividem em contas de ativo (bens e direitos) e as contas  de passivo (obri-

gações  e patrimônio íquido) devidamente classificadas em seus principais 

grupos em conformidade com artigo  178 da Lei nº 6.404/1976.

Observação sobre a estrutura do plano de contas:

1.1 e 2.1- No ativo circulante e no passivo circulante da empresa, classificam-

-se respectivamente as contas que representam direitos e as que represen-

tam obrigações e cujos vencimentos ocorram durante o exercício social se-
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guinte ao balanço que estiver sendo elaborado.

1.2 e 2.2- No ativo não circulante e no passivo não circulante, classificam-se 

respectivamente as contas que representam direitos e as que representam 

obrigações, cujos vencimentos ocorram após o término do exercício social 
seguinte ao balanço que estiver sendo elaborado.

          
Quadro 2- Contas de resultado

 3. DESPESAS 4. RECEITAS

3.1 DESPESAS OPERACIONAIS .4.1 RECEITAS OPERACIONAIS

3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS     RECEITA BRUTA C/ 
VENDA DE MERCADORIAS
3.1.1.01 Água, luz e telefone
3.1.1.02Aluguéis passivos
3.1.1.03 Honorários da diretoria

3.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.2.01 Juros passivos
3.1.2.02 Descontos concedidos
3.1.2.03Despesas bancárias

3.1.3 DESPESAS GERAIS
3.1.3.01 Material de limpeza
3.1.3.02 Material de expediente
3.1.3.03 Fretes e carretos 

3.1.4 DESPESAS C/VENDAS 
3.1.4.01 Brindes e presentes 
3.1.4.02  Propaganda 
3.1.4.03  Pesquisas de mercado 

4.1.1.01 Vendas de mercadorias
4.1.1.02(-) Abatimentos s/ vendas
4.1.1.03(-) Vendas anuladas
4.1.1.04 (-) ICMS s/ vendas
4.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.2.01 Descontos obtidos
4.1.2.02 Juros ativos
4.1.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.3.01 Aluguéis ativos
4.1.3.02Receitas eventuais

Fonte: ( RIBEIRO, 2010,p.39 e 40)

No quadro 2, você encontra algumas contas de resultado, devidamente clas-

sificadas em receitas e despesas.

Quadro  3 - APURAÇÃO DO RESULTADO
5. CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO

5.1 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 

5.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS 
5.1.1.01Custo das mercadorias vendidas (CMV) 
5.1.2 RESULTADO DA CONTA DE MERCADORIAS (RCM)
5.1.2.01 Lucro sobre vendas de mercadorias 
5.2 OUTROS RESULTADOS 
5.3 RESULTADO LÍQUIDO 
5.3.1RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
5.3.1.01 Lucro líquido do exercício 
5.3.1.02 Lucros acumulados

Exercício social é um período 
de 12 meses, normalmente 

coincidente  com o ano civil (de 
1º de janeiro a 31 de dezembro). 

No final do exercício  
 social,  as empresas 

apuram os seus resultados e 
elaboram as demonstrações 

contábeis.
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No quadro 3,  você encontra as contas que usamos para a apuração do re-

sultado da empresa.

A intenção aqui não é lhe ensinar a elaborar um plano de contas, 
mas sim lhe fornecer subsídios para que você entenda como a conta-
bilidade se utiliza do plano  de contas  para efetuar os seus registros 
contábeis, através dos lançamentos.

3.4 Lançamentos 
É o meio pelo qual se processa a escrituração. É a forma contábil de se pro-

cessar o registro dos fatos contábeis no livro diário (RIBEIRO, 2010, p. 63).

Quais são seus elementos essenciais?

Listamos abaixo os elementos que não podem faltar num lançamento:

• local e data da ocorrência do fato; 

• conta a ser debitada;

• conta a ser creditada;

• histórico sucinto da transação ou fato contábil, inclusive com menção do  

número da documentação de apoio (nota fiscal, recibo, escritura, con-

trato etc.); e 

• valor. 

Para efetuarmos um lançamento, já sabemos que temos de ter os cinco ele-

mentos, citados acima, mas como vamos saber se as contas que temos serão 

debitadas ou creditadas?

Para auxiliar nosso raciocínio, existe um quadro da escrituração. Veja a se-

guir.
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I – Para elementos patrimoniais:

Toda vez que aumentar o ativo, DEBITAR a respectiva conta.
Toda vez que diminuir o ativo, CREDITAR a respectiva conta. 

Toda vez que aumentar o passivo, CREDITAR a respectiva conta. 
Toda vez que diminuir o passivo, DEBITAR a respectiva conta.

II- Para elementos de resultado:

Toda vez que ocorrer uma despesa, DEBITAR a respectiva conta.
Toda vez que ocorrer uma receita, CREDITAR a respectiva conta.

Fonte; RIBEIRO, 2010, p. 66.

Para facilitar sua compreensão, veja este exemplo de um lançamento no livro 

diário:

Compra de um veículo da Sul Ltda., conforme nota fiscal nº 202, pagamento 

à vista R$ 50.000,00.

Pelotas, XX de XXXXX, de 20XX.

Débito - veículos

Crédito - caixa

Histórico: compra de um veículo da Sul Ltda., conforme nota fiscal nº 202 

............. 50.000,00. 

Raciocínio
• A conta veículos é debitada, porque o veículo é um bem para empresa e 

os bens estão no ativo e, no momento em que o veículo entrar na empre-

sa, vai aumentar o ativo da empresa e o aumento de ativo debita a conta.

• A conta caixa é creditada, porque ela também é um bem para empresa 

estando assim no ativo e, no momento em que eu retiro o dinheiro para 

pagar o veiculo, vai haver uma diminuição no ativo da empresa, ou seja, 

diminui ativo e credita conta.

3.5 Fórmulas dos lançamentos
De acordo com o método das partidas dobradas estudado na segunda aula, 

existem quatro fórmulas de lançamentos que podemos usar para os registros 

dos fatos contábeis e que agilizam o processo de escrituração, pois há fatos 
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que envolvem três ou mais elementos.

1ª Fórmula - Quando aparecem no lançamento uma única conta no débito 

e uma única conta crédito.

Exemplo: recebimento em dinheiro de uma duplicata de cliente da empresa 

no valor de R$ 10 mil. 

D- Caixa    R$ 10.000,00

C- Duplicatas a receber  R$ 10.000,00 

2ª Fórmula - Quando aparecem  no lançamento duas ou mais contas sendo 

creditadas e uma única conta sendo debitada.

Exemplo: recebimento da duplicata acima cobrando 10% por atraso.

D- Caixa    R$ 11.000,00

C- Duplicatas a receber  R$ 10.000,00

C- Juros ativos    R$ 1.000,00

3ª Fórmula - Quando aparecem no lançamento duas ou mais contas sendo 

debitadas e uma única conta sendo creditada. 

Exemplo: pagamento em dinheiro a fornecedor de R$ 15mil, com juros de 

10% por atraso. 

D- Fornecedor R$ 15.000,00

D- Juros passivos    R$ 1.500,00

C- Caixa                                               R$ 16.500,00

4ª Fórmula - Quando no lançamento aparecem duas ou mais contas sendo 

debitadas e duas ou mais contas sendo creditadas. Não é um método de 

escrituração muito utilizado. 

Exemplo: pagamento do fornecedor acima  utilizando recursos do caixa e do 
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banco, sendo R$ 5.500, retirados do caixa e com recursos do banco R$ 11.

000,00.                         

D- Fornecedor                                                   R$ 15.000,00

D- Juros passivos                                               R$  1.500,00

C- Caixa                                                            R$  5.500,00

C- Banco c/ movimento                                      R$ 11.000,00

Nesta aula, você entrou em contato com as fórmulas utilizadas nos lança-

mentos contábeis. Para organizar melhor as informações recebidas, vamos 

ao resumo desta aula.  

Resumo
Apresentamos, nesta aula, os dois grandes grupos de contas da contabili-

dade: as contas patrimoniais que são as que representam os bens, direitos, 

obrigações e o patrimônio líquido; e as contas de resultado que são utiliza-

das pela contabilidade para apuração do resultado do exercício.

Verificamos que estas contas formam um grande elenco de contas que a 

empresa utiliza para montar o seu plano de contas e que é através destas 

contas, já estruturadas, que a empresa faz os seus registros nos lançamentos 

contábeis. Dependendo do fato que está ocorrendo na empresa, estas con-

tas vão sendo debitadas ou creditadas e, assim, vão-se formando os registros 

contábeis da empresa.

Você deve ter percebido que, na contabilidade, os tópicos vão-se relacio-

nando um com o outro, ou seja, um  complementa o outro e, por isso, é 

importante que você leia atentamente todos os tópicos.          

Agora, você poderá verificar se o conteúdo da aula ficou claro ou se ainda  

permanecem dúvidas.

Atividades de Aprendizagem
1. Responda as questões abaixo. 

a) O que é conta? 
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b)  O que é um plano de contas? 

c)  O que é exercício social para contabilidade? 

d) Como se dividem as contas patrimoniais e  quais elementos  representam? 

e)  Como se dividem as contas de resultados e qual sua utilidade para con-

tabilidade? 

2. Preencha as lacunas. 

a)  As  contas  que  representam  os ______________________  

e  os ______________serão reunidas  no  ativo  em  dois  gru-

pos:___________________  e___________________________.

b)   As contas que representam as    ________________  e o___________________  

serão  reunidas  no  passivo  em  três  grupos:___________________,  

_________________e ___________________________. 

3. Classifique os elementos em: 

( A ) conta patrimonial  ou conta de resultado;

( B ) conta de ativo ou passivo, conta de despesa ou receita; e

( C ) devedor ou credor.



Rede e-Tec Brasil 48 Contabilidade Geral

Conta A B C

1.Caixa                                            
2.Banco c\ movimento 
3.Duplicatas a pagar 
4.Fornecedores 
5.Água 
6.Clientes 
7.Aluguéis passivos 
8.Descontos passivos 
9.Imóveis 
10.Juros ativos 
11.Propaganda ‘
12.Jornais e revistas 
13.Despesas bancárias 
14. Capital 
15.Telefones e internet 
16.Honorários da diretoria. 
17. Estoque de mercadorias 
18.Material de expediente 
19.Impostos e taxas a pagar 
20.ICMS a recuperar 
21.Salários a pagar 
22.Títulos a receber 
23.Veículos 
24. Duplicatas a receber 
25. Empréstimo a pagar

Patrimonial Ativo Devedor

4. Faça a correspondência:

( A ) débito à respectiva conta;

( B ) crédito à respectiva conta;

( C ) lançamentos de 1ª fórmula;

( D ) lançamentos de 2ª fórmula;

( E ) lançamentos de 3ª fórmula; e

( F ) lançamentos  de 4ª fórmula.

a)  (   ) Tem  uma conta debitada e uma conta creditada.

b) (    ) Toda receita.

c) (   )  Tem uma conta debitada e duas ou mais creditadas.
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d) (   ) Tem duas ou mais contas debitadas e creditadas.

f)  (   ) Toda vez que diminuir o passivo.

g) (   ) Toda vez que aumentar o ativo.

h) (   ) Tem uma conta creditada e duas ou mais debitadas.

i) (   ) Toda vez que aumentar o passivo.

j) (   ) Toda despesa.

l) (    ) Toda vez que diminuir o ativo.

Caro/a estudante:

Parabéns! Você conseguiu avançar um pouco mais. Mais uma etapa conclu-

ída.  Na próxima aula, estudaremos as demonstrações contábeis e seus pro-

cedimentos. Você chegou até aqui com muita persistência e garra. Continue 

assim.  Bom estudo!
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Aula 4. Demonstrações contábeis

Objetivos:

• reconhecer os métodos da escrituração;

• saber interpretar a movimentação das contas nos gráficos pa-

trimoniais; e

• identificar relatórios contábeis.

Caro(a) estudante:

Nesta aula, iremos abordar o método por demonstrações sucessivas e a for-

ma como é contabilizado, por meio de um exemplo de escrituração contábil 

de uma empresa comercial. Você acompanhará passo a passo este procedi-

mento até a elaboração dos relatórios finais. 

Na  profissão de técnico administrativo, é de fundamental importância que 

você conheça os principais tipos de relatórios  e como elaborá-los, pois eles 

devem evidenciar toda a operacionalização da empresa. Então, vamos à 

aula? 

4.1 Métodos por demonstrações sucessivas 
Nesta parte da disciplina, vamos exemplificar a escrituração contábil de uma 

empresa comercial, passo a passo para um melhor entendimento, desde a 

sua constituição até o pagamento de alguma despesa.

Acompanhe atentamente cada acontecimento.
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Exemplo de escrituração de uma empresa comercial

• Fatos ocorridos na empresa X:                   Ano 20XX

1.  Constituição da sociedade                                     R$ 100.000,00

2.  Recebimento do capital dos sócios em dinheiro     R$ 100.000,00

3.  Aquisição à vista de móveis                                   R$     5.000,00

4.  Aquisição à vista de mercadorias para revenda      R$    30.000,00

5.  Aquisição a prazo de mercadoria para revenda      R$    20.000,00

6.  Venda à vista de mercadorias                                 R$     5.000,00

7.  Aquisição a prazo de mercadoria para revenda      R$    20.000,00

8.  Venda à vista de mercadorias                                 R$     5.000,00

9.  Custo da vendas                                                    R$     3.000,00

10. ICMS sobre vendas                                               R$        600,00

11. Venda a prazo de mercadorias                              R$     3.000,00

13. Despesas com venda à vista (em dinheiro)            R$     1.000,00

No método por demonstrações sucessivas, também chamado de con-
tabilidade por balanços sucessivos, vamos elaborar as  demonstra-
ções contábeis a cada fato registrado. A cada registro dos fatos con-
tábeis. vamos elaborar as demonstrações, mostrando assim de forma 
dinâmica como os saldos das contas vão-se formando.

Veja como ficam os registros acima, no balanço patrimonial da empresa.

1- Constituição da sociedade .....................R$ 100.000,00

Balanço patrimonial empresa X nº 1

Ativo                                             R$ Passivo                                          R$
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Ativo circulante

Ativo não circulante

Passivo circulante

Passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital
Capital subscrito                                100.000,00
Capital a integralizar                        (100.000,00)

Total ativo                                    -o- Total passivo                                       -o-

O sócio se compromete a abrir uma empresa e a entregar R$ 100.000,00.

2 -  Recebimento do capital dos sócios em dinheiro

Balanço patrimonial empresa X nº 2

Ativo                                         R$ Passivo                                          R$

Ativo circulante
Caixa                                         100.000,00

Ativo não circulante

Passivo circulante

Passivo não circulante

Patrimônio Líquido
Capital
Capital subscrito                                100.000,00
Capital a integralizar                        

Total ativo                                   100.000,00 Total passivo                                     100.000,00

O sócio entrega o dinheiro para a constituição da empresa.

3 -  Aquisição de móveis e utensílios à vista   R$ 5.000,00

Balanço patrimonial empresa X nº 3

Ativo                                        R$ Passivo                                          R$

Ativo circulante
Caixa                                        95.000,00

Ativo não circulante
Imobilizado   
Móveis e utensílios                      5.000,00 

Passivo circulante

Passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital
Capital subscrito                            100.000,00
Capital a integralizar                        

Total ativo                                00.000,00 Total passivo                                  100.000,00

A empresa adquiriu móveis e utensílios no valor de R$ 5.000,00 em dinhei-

ro., Seu caixa que tinha R$ 100.000,00 agora está em 95.000,00.
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4 - Aquisição à vista de mercadorias para revenda  R$ 30.000,00

Balanço patrimonial empresa X nº 4

Ativo                                             R$ Passivo                                          R$

Ativo circulante
Caixa                                           65.000,00
Estoque de mercadorias               30.000,00                                    

Ativo não circulante
Imobilizado               
Móveis e utensílios                        5.000,00

Passivo circulante

Passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital
Capital subscrito                          100.000,00
Capital a integralizar                        

Total ativo                                 100.000,00 Total passivo                                100.000,00

Agora, a empresa  comprou R$ 30.000,00 em mercadorias para revenda e 

seu caixa que era de R$ 95.000,00 ficou em R$ 65.0000,00.

5 - Aquisição a prazo de mercadorias para revenda R$ 20.000,00

Balanço patrimonial empresa X nº 5

Ativo                                             R$ Passivo                                          R$

Ativo circulante
Caixa                                         65.000,00
Estoque de mercadorias             50.000,00                                    

Ativo não circulante
Imobilizado         
Móveis e utensílios                      5.000,00

Passivo circulante
Fornecedores                               20.000,00

Passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital
Capital subscrito                         100.000,00
Capital a integralizar                

Total ativo                                   120.000,00 Total passivo                               120.000,00

Nesta operação, a empresa compra mercadorias a prazo no valor de R$ 

20.000,00, o que gera para ela uma obrigação de R$ 20.000,00.
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6 - Venda de mercadorias à vista  R$ 5.000,00

Balanço patrimonial empresa X nº 6

Ativo                                             R$ Passivo                                          R$

Ativo circulante
Caixa                                          70.000,00
Estoque de mercadorias              50.000,00                                    

Ativo não circulante
Imobilizado   
Móveis e utensílios                       5.000,00

Passivo circulante
Fornecedores                               20.000,00

Passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital
Capital subscrito                         100.000,00
Capital a integralizar  
Resultados acumulados
Resultado do exercício                     5.000,00                   

Total ativo                                   125.000,00 Total passivo                                125.000,00

Nesta venda, ocorre uma modificação do patrimônio porque existe uma ge-

ração de receita, pois um certo bem foi vendido gerando uma resultado 

positivo.

Veja agora a demonstração do resultado desta venda através da DRE (de-

monstrativo do resultado do exercício).

Demonstrativo do resultado do exercício empresa X nº 6     

Conta de resultado R$

Venda de mercadorias
( - ) ICMS s/  vendas
Receita operacional líquida
CMV (custos  das mercadorias vendidas)
Resultado operacional bruto
Despesas
Resultado operacional líquido

5.000,00

Lucro líquido 5.000,00

7- Custo das vendas    R$ 3.000,00 

Veja agora a demonstração do resultado da venda de R$ 5.000,00 mais seu 

custo de R$ 3.000,00, pois você precisa entender que toda a mercadoria 

para empresa tem um custo de aquisição, que até o momento fazia parte 

dos ativos da empresa e, ao ser vendidas, deve ser baixada do ativo. 

Demonstrativo do resultado do exercício empresa X nº 7
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Conta de resultado R$

Venda de mercadorias
( - ) ICMS s/ vendas
Receita operacional líquida                                                                                              
CMV (custos  das mercadorias vendidas)
Resultado operacional bruto
Despesas
Resultado operacional líquido

5.000,00

5.000,00
3.000,00
2.000,00

2.000,00

Lucro bruto 2.000,00

Veja a baixa deste custo no balanço patrimonial e a transferência dos R$ 

2.000,00 de lucro bruto.

Balanço patrimonial empresa X nº 7

Ativo                                             R$ Passivo                                          R$

Ativo circulante
Caixa                                        70.000,00
Estoque de mercadorias             47.000,00                                    

Ativo não circulante
Imobilizado 
Móveis e utensílios                         5.000,00                              

Passivo circulante
Fornecedores                                20.000,00

Passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital
Capital subscrito                          100.000,00
Capital a integralizar  
Resultados acumulados
Resultado do exercício                      2.000,00

Total ativo                                   122.000,00 Total passivo                                 122.000,00

8 - ICMS s/ Vendas   R$ 600,00

No fato de número 6, ocorreu uma venda  que gerou uma receita de R$ 

5.000,00 e que teve um custo de R$ 3.000,00,  ficando a empresa com um 

lucro bruto de 2.000,00 demonstrado na DRE  7, mas sobre está venda ainda 

há a incidência de impostos que é o fato número 8.

Veja agora como fica a DRE

Demonstrativo do resultado do exercício empresa X nº 8

Conta de resultado R$

Venda de mercadorias
( - ) ICMS s/  vendas
Receita operacional líquida                                                                                              
CMV (custos  das mercadorias vendidas)
Resultado operacional bruto
Despesas 
Resultado operacional líquido

5.000,00
600,00
4.400,00
3.000,00
1.400,00

1.400,00

Lucro líquido 1.400,00



Rede e-Tec BrasilAula 4 - Demonstrações contábeis 57

No balanço patrimonial,  o fato nº 8, ICMS s/ vendas no valor de R$ 600,00, 

gera uma obrigação que a empresa pagará futuramente e influencia dire-

tamente o resultado da empresa, como o demonstrado na DRE nº 8, pois é 

uma despesa.

Balanço patrimonial empresa X nº 8

Ativo                                             R$ Passivo                                          R$

Ativo circulante
Caixa                                         70.000,00
Estoque de mercadorias             47.000,00                                    

Ativo não circulante
Imobilizado  
Móveis e utensílios                       5.000,00                                    

Passivo circulante
Fornecedores                                  20.000,00 
Impostos a recolher                             600,00

Passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital
Capital subscrito                           100.000,00
Capital a integralizar  
Resultados acumulados
Resultado do exercício                      1.400,00 

Total ativo                                   122.000,00 Total passivo                                 122.000,00

          

9 - Venda de mercadorias a prazo  R$ 3.000,00

Demonstrativo do resultado do exercício empresa  X nº 9

Conta de resultado R$

Venda de mercadorias
( - ) ICMS s/  vendas
Receita operacional líquida                                                                                              
CMV (custos  das mercadorias vendidas)
Resultado operacional bruto
Despesas
Resultado operacional líquido

8.000,00
600,00
7.400,00
3.000,00
4.400,00

4.400,00

Lucro líquido 4.400,00

Na DRE, ficou em evidência a venda.  Compare com a DRE nº 7 em que exis-

tia uma venda de R$ 5.000 e, agora, a empresa vendeu mais R$ 3.000,00, 

ficando assim com venda de mercadorias no valor de R$ 8.000,00 até o 

momento.

A venda a prazo de mercadorias por parte da empresa lhe gera um direito a 

receber futuramente, o que, no balanço patrimonial abaixo, fica evidenciado 

pela conta duplicatas a receber.
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Balanço patrimonial empresa X nº 9

Ativo                                             R$ Passivo                                          R$

Ativo circulante
Caixa                                            70.000,00
Estoque de mercadorias                47.000,00
Duplicatas a receber                        3.000,00                                    

Ativo não circulante
Imobilizado           
Móveis e utensílios                          5.000,00

Passivo circulante
Fornecedores                                  20.000,00 
Impostos a recolher                            600,00

Passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital
Capital subscrito                            100.000,00
Capital a integralizar  
Resultados acumulados
Resultado do exercício                       4.400,00  

Total ativo                                   125.000,00 Total passivo                                  125.000,00

10 - Despesas com vendas em dinheiro   R$ 1.000,00

Demonstrativo do resultado do exercício empresa X  nº 10

Conta de resultado R$

Venda de mercadorias
( - ) ICMS s/  vendas
Receita operacional líquida                                                                                              
CMV (custos  das mercadorias vendidas)
Resultado operacional bruto
Despesas
Despesa com vendas
Resultado operacional líquido

8.000,00
600,00
7.400,00
3.000,00
4.400,00

1.000,00
3.400,00

Lucro líquido 3.400,00

A DRE nº 10 demonstra a despesa que a empresa teve com as vendas, o que 

consequentemente vai reduzir o resultado líquido, como você pode verificar 

no balanço patrimonial nº 10.

Balanço patrimonial empresa X nº  10

Ativo                                             R$ Passivo                                          R$

Ativo circulante
Caixa                                          69.000,00
Estoque de mercadorias              47.000,00
Duplicatas a receber                     3.000,00                                    

Ativo não circulante
Imobilizado     
Móveis e utensílios                        5.000,00                                    

Passivo circulante
Fornecedores                                  20.000,00 
Impostos a recolher                             600,00

Passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital
Capital subscrito                           100.000,00
Capital a integralizar  
Resultados acumulados
Resultado do exercício                     3.400,00   

Total ativo                                   124.000,00 Total passivo                                124.000,00
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No balanço patrimonial, sairam R$ 1.000,00 do caixa pelo pagamento da 

despesa à vista e o resultado foi alterado em R$ 1.000,00, como a DRE já 

havia demonstrado.

No exemplo da empresa X, não efetuamos os lançamentos, mas os eviden-

ciamos nas demonstrações passo a passo, pois entendemos que para você, 

técnico em administração, ée muito importante entender as demonstrações 

e suas mudanças após os lançamentos, tendo em vista que você terá à sua 

frente as demonstrações  para analisar e tomar as decisões.

No seu dia a dia, a contabilidade faz os lançamentos no livro diário 
(debitando e creditando cada conta), passa para o livro razão e, em 
seguida, faz  os seus  demonstrativos.

4.2 Método por razões analíticas ou   
 razonetes
Antigamente, as contas eram registradas nas páginas de um livro chamado 

razão, de grande importância para a contabilidade, porque ele era responsá-

vel por controlar o movimento nos saldos de cada conta separadamente.  É 

cópia autentica do que foi escriturado no livro diário.

Atualmente, este registro é feito por meio de fichas onde são registradas as 

operações de cada conta separadamente.

Através do livro razão ou razonetes, se tem o controle individualizado de 

cada conta.

Neste método, cada conta fica representada em um gráfico em forma 
de T.  Não esqueça que o lado direito do T tem saldo devedor e o lado 
esquerdo do T tem saldo credor.

Contas

débito crédito

Para facilitar a identificação da origem dos valores lançados nos razonetes, 

colocamos, em cada lançamento, um número entre parênteses. Este número 

corresponde ao número de onde foi extraído o lançamento, lembrando que 

estes lançamentos referem-se aos lançamentos da empresa X, que foram 

efetuados através do método das demonstrações sucessivas e agora estão 

sendo passados para os razonetes.

Razão e razonete são a 
mesma coisa. O razonete deriva 
do razão, ele é uma versão 
simplificada, uma forma didática 
do razão. O razonete, também 
denominado gráfico ou conta em 
T, foi criado para ser um recurso 
que ajude o entendimento da 
mecânica dos lançamentos 
contábeis.
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Veja como ficam os lançamentos efetuados na Empresa X, no método por 

demonstrações analíticas ou razonetes. 

Capital subscrito Capital a integralizar

100.000,00 ( 1)                                         (100.000,00)  (1)
100.000,00   (2)

saldo       100.000,00                                saldo - 0 -

 

Caixa                                      Móveis e utensílios

(2) 100.000,00
(6) 5.000,00  

5.000,00 (3)
30.000,00 ( 4)
1.000,00 (10)       

(3) 5.000,00

saldo 69.000,00 saldo   5.000,00

 

Estoque de mercadorias                    Custos da vendas  Fornecedores

   (4) 30.000,00
(5) 20.000,00                                   

3.000,00 (7)      (7) 3.000,00                                              20.000,00 ( 5)

50.000,00 3.000,00 3.000,00  saldo 20.000,00  saldo

saldo       47.000,00

 

Vendas de mercadorias             duplicatas a receber              ICMS s/ vendas

5.000,00 (6)              
3.000,00 (9)                  

(9)  3.000,00                           (8)  600,00

saldo    8.000,00 3.000,00   saldo                  600,00 saldo

     
Impostos a recolher Despesas c/ vendas

600,00 (8) 1.000,00    (10)

saldo  600,00                     1.000,00    saldo  

4.3  Relatórios contábeis
Após os lançamentos contábeis, emitem-se os relatórios contábeis. Para 

emiti-los, vamos usar os registros do exemplo acima e, assim, você terá uma 

noção exata de como, após a escrituração, são feitos os relatórios contábeis 

e sua demonstração do resultado.

• Balancete de verificação

Depois de efetuada a escrituração em razões analíticas ou razonetes, conta a 

conta, emite-se uma relação de contas com seus respectivos saldos devedo-
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res ou credores, extraídos dos registros contábeis em determinada data. Este 

relatório denomina-se balancete de verificação.

Apesar de não ser obrigatório, o balancete de verificação é muito importan-

te pois, segundo Berti (2001, p. 58), é o ponto de partida para elaboração 

das seguintes demonstrações: 

DRE (demonstrativo do resultado do exercício) e balanço patrimonial.

Veja o que dispõe a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC-T-2.7.

2.7.1- O balancete de verificação é a relação de contas, com seus respectivos 

saldos, extraída dos registros contábeis em determinada data.

2.7.2 - O grau de detalhamento do balancete deverá ser consentâneo com 

sua finalidade.

2.7.3 - Os elementos mínimos que devem constar do balancete são:

a) identificação da entidade;

b) data a que se refere;

c) abrangência;

d) identificação das contas e respectivo grupo; e

e) soma dos saldos devedores ou credores.

2.7.4 - O balancete que se destinar a fins externos à entidade deverá conter 

a assinatura do contabilista responsável, sua categoria profissional e seu nú-

mero no CRC (Conselho Regional de Contabilidade).

2.7.5 - O balancete de verificação deve ser levantado, no mínimo, mensal-

mente.

Veja como fica o balancete de verificação da nossa empresa. 
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Balancete de verificação empresa X

Contas Débito          R$ Crédito           R$

Caixa
Móveis e utensílios
Estoque de mercadorias
Duplicatas a receber
Fornecedores
Impostos a recolher
Capital subscrito
Vendas de mercadorias
Custos das vendas
ICMS s/ vendas
Despesas c/ vendas

69.000,00
5.000,00
47.000,00
3.000,00

3.000,00
600,00
1.000,00

20.000,00
600,00
100.000,00
8.000,00

Totais 128.600,00 128.600,00

• Balanço patrimonial

O balanço patrimonial permite compreender todos os bens e direitos, tanto 

tangíveis (materiais) como intangíveis (imateriais), as obrigações e o patrimô-

nio líquido da empresa, levantados a partir do livro razão.

O balanço patrimonial deve ser estruturado observando-se a disciplina con-

tida nos artigos 178 a 184 da Lei nº 6.404/1976.

O caput artigo 178 da Lei 6.404/1976 estabelece que, 

no balanço, as contas serão classificadas segundo elementos do 

patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o co-

nhecimento e a análise financeira da companhia.

O balanço patrimonial é composto por duas partes: ativo e passivo. 

Tradicionalmente, o balanço patrimonial é apresentado em forma de T.

Como o T tem dois lados, ficou convencionado que o lado esquerdo é o lado 

do ativo (composto por obrigações e patrimônio líquido) e que o lado direito 

é o lado do passivo.

Portanto, ao olharmos para um balanço patrimonial, o lado direito (lado do 

passivo) revela a origem dos recursos (capitais) totais que a empresa tem à sua 

disposição e que estão aplicados no patrimônio. As obrigações representam 

os recursos de terceiros (capitais de terceiros), enquanto o patrimônio líquido 

mostra a origem dos recursos derivados dos proprietários (capitais próprios).

Balanço patrimonial é 
a demonstração financeira 

(contábil) destinada a evidenciar, 
quantitativa e qualitativamente, 

numa determinada data, a 
posição patrimonial e financeira 

da empresa.
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O ativo revela a aplicação desses recursos (capitais) totais, isto é, mostra 

onde a empresa investiu todo o capital (próprio e de terceiros) que tem à sua 

disposição. (RIBEIRO, 2010, p. 392-393). 

Normalmente, o balanço patrimonial das entidades demonstra o saldo do 

ano anterior e o saldo do exercício atual (ex. 2009 e 2010).

Veja como fica o balanço patrimonial da empresa X.

Balanço patrimonial empresa X ano 20XX

1. Ativo                                  R$ 2. Passivo                               R$

Ativo circulante                       119.000,00
Caixa                                        69.000,00
Estoque de mercadorias             47.000,00
Duplicatas a receber                    3.000,00

Ativo não circulante                     5.000,00
Imobilizado
Móveis e utensílios                      5.000,00

Passivo circulante                20.600,00
Fornecedores                           20.000,00
Impostos a recolher                       600,00

Passivo não circulante

Patrimônio líquido                 103.400,00
Capital
Capital subscrito                    100.000,00
Resultado do exercício                3.400,00

Total ativo                                124.000,00      Total passivo                           124.000,00

• Demonstração do resultado do exercício (DRE)

Essa demonstração, observando o princípio da competência, evidenciará a 

formação dos vários níveis de resultados, mediante confronto entre as recei-

tas e os correspondentes custos e despesa, conforme as Normas Brasileira de 

Contabilidade (NBC- T- 3.3).

A DRE, portanto, é uma demonstração contábil que evidencia o resultado 

econômico, isto é, o lucro ou o prejuízo apurado pela empresa no desenvol-

vimento das suas atividades durante um determinado período, que, geral-

mente, é igual a um ano.

A DRE deve ser estruturada  observando-se as disciplinas contidas no artigo 

187 da Lei nº 6.404/1976.

O citado dispositivo legal não fixa um modelo a ser observado por todas as 

empresas; porém estabelece as informações mínimas que devem conter na 

DRE, ficando, portanto, cada empresa livre para elaborar, observando essas 

informações mínimas, o modelo que melhor espelhe o resultado de suas 

atividades (RIBEIRO, 2010, p. 406-407).

A demonstração do resul-
tado do exercício (DRE) é 
um relatório contábil destinado 
a evidenciar a composição do 
resultado formado num determi-
nado período de operações da 
empresa.



Rede e-Tec Brasil 64 Contabilidade Geral

Após a apuração pela DRE, o resultado líquido final é transferido para o gru-

po patrimônio líquido do balanço patrimonial.

Veja como fica a DRE da empresa X

Demonstração do resultado do exercício empresa X Ano 20XX

Contas de resultado R$

Venda de mercadorias 
( - ) ICMS s/vendas

Receita operacional líquida
CMV (custo da mercadoria vendida)
Resultado operacional bruto

Despesas operacionais

Despesas com vendas    

Resultado operacional líquido   

8.000,00
 600,00

7.400,00
3.000,00
4.400,00

1.000,00

3.400,00

Lucro líquido 3.400,00

Resumo
Nesta aula, estudamos o passo a passo da escrituração contábil de uma 

empresa comercial. Você pôde verificar que, a cada acontecimento dentro 

da empresa, o seu patrimônio vai-se modificando e que estas modificações 

vão-se dando através da movimentação das contas. 

Os registros deste conteúdo foram feitos através do balanço por demonstra-

ções sucessivas. Em seguida, foi  usado o mesmo exemplo para  elaboramos 

o balanço patrimonial e, por fim, o DRE (demonstrativo do resultado do 

exercício) que apura o lucro ou prejuízo do exercício. 

Estude com atenção cada movimentação e verifique nos quadros que cada 

fato vai produzindo um efeito dentro do patrimônio da empresa. 

Encerramos aqui nossa quarta e última aula.

Agora, vamos à atividade da nossa aula!

Atividades de Aprendizagem 
1. Faça um breve comentário sobre cada um dos relatórios contábeis que 

você acabou de estudar.

2. Explique com suas palavras de que maneira a contabilidade pode contri-
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buir na tomada de decisão.

Caro(a) estudante:

Chegamos ao final da última aula. Seu conteúdo é indispensável para você, 

futuro técnico administrativo. Através das informações que você recebeu, 

decisões importantes para a empresa poderão ser tomadas. Assim, caso 

não tenha entendido alguma parte, volte ao ponto inicial da aula e releia 

com atenção o que foi exposto. Não deixe de realizar todas as atividades 

de aprendizagem e prossiga no seu processo de aprendizagem, buscando 

informações e atualizando-se dentro da área escolhida para atuar.
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Palavras Finais

Caro(a) estudante:

Parabéns!  Você é um vencedor, pois não é fácil fazer um curso a distância, 

principalmente porque existem diversos fatores na nossa vida diária que exi-

gem também o nosso tempo, atenção e dedicação. Mas, você não se deixou 

abater pelas adversidades e, ao contrário, foi à luta. 

Continue estudando, se dedicando, buscando atingir objetivos e vencer ou-

tros desafios. Seja curioso. Curiosidade é fundamental para o desenvolvi-

mento intelectual de qualquer pessoa. Aprenda tudo o que puder, quando 

puder. Tudo está interligado. E, um dia, você verá que sempre existe alguma 

utilidade para aquilo que aprendeu. Continue assim passando por cada eta-

pa com o mesmo entusiasmo e persistência. 

Você não está sozinho neste processo ensino-aprendizagem.  Professores, 

tutores e coordenadores estão no curso para ajudá-lo.

Felicidades! Um grande abraço e desejo que você tenha muito sucesso pro-

fissional.

Vera Fernandes
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Guia de Soluções

Aula 1

1. Responda

a) Não se esqueça de que ela é uma ciência que, através de suas técnicas, 

estuda e controla o patrimônio das empresas (complemente mais está res-

posta).

b)  É o estudo do patrimônio.

c)  Conjunto de bens, direitos e obrigações.

d) São todas as coisas capazes de satisfazer as necessidades da pessoas ou 

empresa.  (Complete sua resposta com a classificação e explique-a).

e) Direitos são valores que as pessoas ou empresas têm a receber. (Cite 

exemplos em sua resposta.)

f) Obrigações são valores que pessoas ou empresa têm de pagar para tercei-

ros. (Cite exemplos em sua resposta.)

g) O ativo é composto por bens e direitos.

h) O passivo e composto por obrigações e patrimônio líquido.

2. Coloque V para resposta verdadeira e F para falsa.

a) ( F )   b)  ( V )   c) ( V )    d) ( F )   e) ( V )   f) ( F )  g) ( F )   h) ( V )   i) ( F )    

j) ( V ).

Assinale a alternativa correta:

3.  Letra  C      

4. Letra B

5. Letra A
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6. Classifique os elementos em:

1 - Bem, positivo, ativo

2 - Direito, positivo, ativo.

3 - Obrigação, negativo, passivo.

4 - Bem, positivo, ativo.

5 - Bem, positivo, ativo.

6 - Bem, positivo, ativo.

7 - Bem, positivo, ativo.

8 - Bem, positivo, ativo.

9 - Obrigação, negativo, passivo.

10 - Obrigação, negativo, passivo.

11 - Bem, positivo, ativo.

12 - Bem, positivo, ativo.

13 - Obrigação, negativo, passivo.

14 - Bem, positivo, ativo.

15 - Direito, positivo, ativo.

16 - Direito, positivo, ativo.

17 - Bem, positivo, ativo

18 - Obrigação, negativo, passivo.

19 - Direito, positivo, ativo.
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Aula 2

1. Responda

a) Livro  caixa.

b) Livro diário.  Complete sua resposta citando se ele é obrigatório e o que 

é lançado nele.

c) Livro razão.  Explique como são feitos os registros nele e se ele é obriga-

tório.

d) Destina-se à apuração do lucro líquido. Complete sua resposta citando se 

ele é obrigatório e quais empresas se utilizam de seus registros.

2. Faça um breve comentário sobre o método das partidas dobradas e a sua 

importância para a contabilidade.

R: O método das partidas dobradas foi criado pelo frei franciscano Luca Pa-

cioli, considerado o pai da contabilidade, que nos diz que não há devedor 

sem que haja um credor de igual valor.  Isto,significa dizer que para todo o 

débito  se terá um crédito de igual valor. Pela adoção deste método, é possí-

vel se ter um controle do patrimônio das entidades.

3. Preencha as lacunas.

a) Atos administrativos

b) Fatos administrativos

c) Fato permutativo

d) Fato modificativo

e) Fato misto

Aula 3

1. Responda
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a) É o nome técnico que identifica um componente patrimonial 

(bem,direito,obrigação e patrimônio líquido) ou de resultado ( despesas e 

receitas).

b) É um elenco de conta, diretrizes e normas que disciplinam as tarefas do 

setor de contabilidade, objetivando a uniformidade dos relatórios contábeis. 

Cada empresa pode fazer seu plano de conta de acordo com sua necessida-

de, sempre obedecendo à Lei 6.404/1976.

c) Exercício social é o período de 12 meses, normalmente coincidindo com 

o ano civil (de 1ª de janeiro a 31 de dezembro).  No final do exercício, as 

empresa apuram seus resultados e elaboram as demonstrações contábeis.

d) São aquelas que representam os componentes do patrimônio 

(bens,direitos,obrigações e patrimônio líquido).  Dividem-se em ativas e pas-

sivas.

e) São aquelas que representam as variações patrimoniais, ou seja, servem 

para apurar o resultado da empresa.  Dividem-se em contas de despesas e  

contas de receitas.

2. Preencha as lacunas.

a) Bens, direitos; ativo circulante e ativo não circulante.

b) Obrigações e patrimônio líquido; passivo circulante, passivo não circulan-

te e patrimônio líquido.

3. Classifique os elementos 

1- Patrimonial, ativo, devedor.

2 - Patrimonial, ativo, devedor.

3 - Patrimonial, passivo, credor.

4 - Patrimonial, passivo, credor.

5 - Resultado, despesa, devedor.
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6 - Patrimonial, ativo, devedor.

7 - Resultado, despesa, devedor.

8 - Resultado, despesa, devedor.

9 - Patrimonial, ativo, devedor.

10 - Resultado, receita, credor.

11 - Resultado, despesa, devedor.

12 - Resultado, despesa, devedor.

13 - Resultado, despesa , devedor.

14 - Patrimonial, passivo, credor.

15 - Resultado, despesa, devedor.

16 - Resultado, despesa, devedor.

17 - Patrimonial, ativo, devedor.

18 - Resultado, despesa, devedor.

19 - Patrimonial, passivo, credor.

20 - Patrimonial, ativo, devedor.

21 - Patrimonial, passivo, credor.

22 - Patrimonial, ativo, devedor.

23 - Patrimonial, ativo, devedor.

24 - Patrimonial, ativo, devedor.

25 - Patrimonial, passivo, credor
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4. Faça a correspondência.

a) ( C )

b) ( B )

c) ( D )

d) ( F )

e) ( A )

f) ( A )

g) ( E )

h) ( B )

i) ( A )

j) ( B )

Aula 4

1.  Nesta resposta, você deve escrever sobre o balancete de verificação, o ba-

lanço patrimonial e DRE (demonstrativo do resultado), citando a importância 

destes relatórios para a contabilidade, qual a função de cada um, como são 

estruturados e se são obrigatórios. 
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