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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 Pro-

natec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar 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 Se-

cretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promo-

toras de ensino técnico como os institutos federais, as secretarias de educação 

dos estados, as universidades, as escolas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

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

de regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens morado-

res 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 quali-

ficada – integradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o ci-

dadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das di-

ferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Abril de 2014

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

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 estuda-

do.

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

utilizada 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-

brepontos importantes e/ou questionamentos.
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Prezado/a estudante:

Este curso foi desenvolvido com o objetivo de guiá-lo no entendimen-

to acerca dos conceitos envolvidos na contabilidade geral. O presen-

te material aborda temas comumente observados em nosso cotidiano e 

visa oferecer a você as informações necessárias para auxiliá-lo no apren-

dizado e no desenvolvimento das atividades acadêmicas propostas.

O domínio da disciplina Contabilidade Geral mostra-se funda-

mental ao profissional atuante no setor financeiro. Nosso obje-

tivo é ajudá-lo a tornar o estudo da disciplina prazeroso e fácil. 

Para isso, os conceitos serão apresentados de forma gradativa ao 

longo das aulas, visando assim que o entendimento aconteça naturalmente.

A abordagem realizada no decorrer das aulas tem o intuito de proporcio-

nar uma base sólida de conhecimentos, tendo em vista torná-lo um pro-

fissional qualificado para atuar no tão competitivo mercado de trabalho.

As informações oportunizadas durante a disciplina estarão presen-

tes em toda sua carreira profissional como técnico em finanças. Apro-

veite ao máximo e prepare-se antecipadamente, realizando as leitu-

ras indicadas, discutindo com os colegas, não se limitando apenas 

aos assuntos aqui trabalhados e realizando as atividades propostas.

Mantenha sempre o foco, persista e lembre-se de que você não está sozinho 

nesta jornada de aprendizado. Esperamos vê-lo sempre motivado a se tornar 

um profissional de sucesso!

Bons estudos.

Os autores

Palavra dos Professores-autores
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Apresentação da Disciplina

Prezado(a) estudante:

Bem vindo(a) a esta disciplina!

Durante as aulas, você terá a oportunidade de conhecer aspectos rele-

vantes sobre a Contabilidade Geral, uma disciplina fundamental para o 

sucesso do profissional de finanças.

Diante da globalização e da quantidade de empresas presentes no mer-

cado, surge a carência de profissionais qualificados para atuarem junto às 

pequenas, médias e grandes organizações. 

Cada vez mais surgem empresas interessadas em organizar e controlar 

suas finanças. Isso é natural, afinal, diante do mundo globalizado, a ten-

dência é a evolução. Consequentemente, se estiverem preparados, os pro-

fissionais da área ganham espaço.  Para destacar-se no mercado de traba-

lho é essencial para o profissional da área financeira, além de manter-se 

informado a respeito das atualidades econômicas, conhecer as técnicas 

contábeis.

Esta disciplina está organizada em dez aulas, totalizando 60 horas/aula. 

Durante a primeira aula, você poderá conhecer a evolução histórica da 

contabilidade. Em seguida, na aula dois, será realizada uma introdução 

às noções básicas da ciência contábil. Na aula três, você terá oportuni-

dade de estudar o patrimônio. Na quarta aula, você poderá aprofundar 

seus conhecimentos sobre o patrimônio e apreciar a representação gráfica 

patrimonial.Durante a aula cinco, apresentaremos os atos e fatos admi-

nistrativos. Após, na aula seis, mostraremos aspectos relevantes sobre as 

contas. Na sétima aula, o tema será a escrituração contábil.Durante a aula 

oito, serão apresentadas as variações patrimoniais. No decorrer da aula 

nove, demonstraremos os critérios de avaliação de estoque e finalmente, 

na décima, trataremos das demonstrações contábeis.

Muitos assuntos serão abordados no decorrer da disciplina, os conteúdos 

tratados foram organizados de forma gradativa para facilitar o entendi-

mento e permitir que o aprendizado aconteça de forma natural. 
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É com muita satisfação que elaboramos este material, esperamos que 

ele ajude a adquirir conhecimentos que façam diferença em sua carreira 

profissional.

Vamos, então, iniciar as aulas?

Boa leitura e ótimo aprendizado!
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Aula 1 - Evolução Histórica da 
              Contabilidade

Objetivos:

• Identificar aspectos históricos da contabilidade;

• Conceituar contabilidade; 

• Demonstrar a importância da contabilidade para o processo de toma-

da de decisões de uma empresa.

Caro(a) estudante.

Conhecer a história da contabilidade é essencial antes de começar a estu-

dá-la de forma mais detalhada, afinal, trata-se de uma ciência tão antiga 

quanto o desenvolvimento da própria humanidade. O domínio da ciência 

contábil é fundamental para o sucesso de qualquer tipo de empreen-

dimento, permitindo que sejam medidos os resultados e desempenho 

das empresas, com o intuito de auxiliar na tomada de decisões pelos 

administradores. Diante dos benefícios proporcionados pela aplicação da 

contabilidade no mundo dos negócios, convidamos você para iniciar nos-

sa primeira aula, onde serão apresentados aspectos históricos acerca de 

seu surgimento e conceitos importantes para o profissional de finanças.

1.1 O que é contabilidade?
A ciência contábil possibilita a análise, controle e registro do patrimônio 

das aziendas , com o intuito de apurar o resultado e gerar informações 

favoráveis à tomada de decisões. As informações geradas pela aplicação 

das técnicas contábeis visam demonstrar a situação econômico-financeira 

das entidades.

De fato, a contabilidade tem ligação direta com os números, po-

rém não pode ser considerada uma ciência exata, e sim social. O que 

a torna uma ciência social é o fato de influenciar as instituições de 

forma interna e externa, afinal, trabalhar com o patrimônio envol-

ve uma gama de fatores que influenciam diretamente no ambiente. 

Azienda é o conjunto de 
bens, direitos e obrigações que 
formam um patrimônio e que 
estejam sob a administração do 
homem.

A palavra contabilidade 
deriva do latim computare 
(contar, computar, calcular), 
mas a origem da palavra 
“contabilidade” para designar 
esta disciplina parece estar 
vinculada ao fato de se usar 
contas nos registros contábeis, 
e não de se fazer cálculos. 
Disponível em: <http://www.
unisalesiano.edu.br/salaEstudo/
materiais/p477d6952/
material1.pdf>Acesso em 
12/03/2013
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1.2 O Surgimento da contabilidade
O surgimento da contabilidade é antigo, tanto quanto a origem da ci-

vilização, e está relacionado à necessidade de controlar o patrimônio.                                                                                                      

Relatos históricos demonstram que a contabilidade empírica já 

existia entre povos antigos, com o objetivo de registrar as pos-

ses e riquezas oriundas da criação de animais e cultivos agríco-

las. Com o natural crescimento do patrimônio, surgiu a necessida-

de de se manter um controle sobre as movimentações e evoluções 

das riquezas, ação permitida pela ciência contábil até os dias de hoje. 

O curso de ciências contábeis foi criado no Brasil em 1945, devido à neces-

sidade de conhecimentos teóricos por parte dos profissionais atuantes na 

área, uma vez que a profissão contábil foi a primeira a ser regulamentada 

no Brasil (em 1931) e até tal data não havia um curso superior que propor-

cionasse conhecimentos técnicos aos profissionais da contabilidade. Não 

deixe de ler no Saiba Mais sobre o surgimento da contabilidade no Brasil

1.3 A Utilização da contabilidade por so-
ciedades primitivas

Conhecer a história da contabilidade é interessante para reconhecer-

mos sua importância. Mesmo vivendo em outros tempos, as pessoas já 

viam a necessidade de controlar seus patrimônios. Começou a ser utili-

zada pelo homem primitivo com a finalidade de controlar seus bens 

(basicamente instrumentos de caça e pesca) e os animais que criavam. 

Diversas civilizações contribuíram gradativamente ao longo do 

tempo para a formação da estrutura contábil que hoje temos. 

É visível a diferença entre os métodos utilizados pelos primeiros regis-

tros contábeis (encontrados na mesopotâmia) e os que realizamos hoje. 

Mesmo possuindo técnicas rudimentares e costumes e culturas diferen-

tes, o ser humano sempre teve o mesmo objetivo: controlar o patrimônio. 

Hoje a escrituração contábil é feita com o auxílio de sof-

twares sofisticados, diferentemente dos primeiros livros 

contábeis, feitos em papiro  pelos egípcios para controlar 

O surgimento da
contabilidade no Brasil:

O início da contabilidade 
no Brasil ocorreu em 1500. 

Concomitantemente com 
a descoberta do Brasil e a 

instituição do governo geral, 
chegaram ao país os provedores 

da fazenda que possuíam 
o cargo de contador, 

estes foram os primeiros 
representantes da classe contábil 

no Brasil. 
Os cargos e funções relacionados 
à fazenda eram regulamentados 
por cartas régias, bem como os 

princípios que regiam a profissão 
contábil. No ano de 1770, em 
Portugal, foi instituída uma Lei 
que regulamentava o exercício 

da profissão. No Brasil, como já 
vimos anteriormente, a profissão 

contábil foi a primeira a ser 
regulamentada (em 1931).

A organização da classe contábil 
no Brasil teve início em 18 de 

abril de 1869, com a fundação 
da associação dos guarda-livros 

da corte.
No século XX, iniciou-se a 
fundação de associações 
profissionais, sindicatos e 

institutos. Tais organizações 
deram início à criação dos 

conselhos federal e regionais de 
contabilidade.

O primeiro congresso de 
contabilidade no Brasil ocorreu 

em 1924. Nesse encontro, 
iniciou-se uma longa caminhada 

até a aprovação da Lei que iria 
regulamentar a profissão no 

país (Decreto Lei n. 9295/46 em 
1931), aprovada pelo presidente 

da época, Eurico Gaspar 
Dutra. Disponível em: <http://

professorprates.blogspot.
com.br/2009/08/historia-da-

contabilidade.html>. Acesso em 
13/05/2013

Figura 1 - Papiro
Fonte: Getty imagens

Papiro: Planta  de cujas 
folhas se preparava um material   

utilizado na antiguidade  para 
escrever.
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a produção oriunda do cultivo agrícola, próximo do rio Nilo.

Os fenícios foram os responsáveis pela criação do sistema de trocas mone-

tárias e pela simplificação dos registros contábeis da época, por meio do 

uso de símbolos, assim como a organizada civilização romana foi respon-

sável pela organização jurídica da contabilidade.

O comércio europeu sofreu influências das obras manuscritas trazidas pelos 

árabes ao invadirem a Península Ibérica. Na região havia uma necessidade, 

por parte dos comerciantes, de informações contábeis que permitissem 

facilitar as relações comerciais com os investidores, credores, fornecedores 

e consumidores, o que ocasionou o início da sistematização da ciência 

contábil.

Outro importante fato que marcou a história da contabilidade ocorreu no 

início do renascimento, com uma das obras do frade franciscano Luca Pa-

cioli, criador do método das partidas dobradas, que será estudado logo 

mais.
1.4 Luca Pacioli - O pai da contabilidade

Luca Pacioli, conhecido como o pai da contabilidade, possui grande repre-

sentatividade no universo contábil, afinal, uma de suas mais significativas 

criações, o método das partidas dobradas, é responsável pela correta apli-

cação das técnicas e pelo alcance da eficácia contábil, bem como pela sua 

consagração como precursor da contabilidade. No próximo tópico tratare-

mos deste método.

Em qualquer profissão o homem 
utiliza máquinas e instrumentos 
para exercê-la. Desde muito tempo, 
o profissional contábil contou 
com auxílio de equipamentos para 
facilitar seu trabalho. O primeiro 
instrumento utilizado com esta 
finalidade foi o ábaco e servia como 
auxiliador na resolução de cálculo. 
A escrituração que antes era feita 
à mão, passou a ser facilitada 
pela invenção da máquina de 
escrever, chamada de datilógrafo ou 
mecanográfico, em 1714. Disponível 
em: <http://professorprates.
blogspot.com.br/2009/08/historia-
da-contabilidade.html>. Acesso 
em 13/05/2013

Naturalmente, esses equipamentos 
foram aprimorados. Nos dias atuais, 
o profissional de contabilidade tem 
a sua disposição computadores e 
softwares modernos que facilitam 
seu trabalho.

No VI Ciclo de Estudos em Ciência 
da Informação, realizado no Rio 
de Janeiro em outubro de 1998, 
ressaltou-se que as civilizações 
mais antigas eram formadas por 
pequenas comunidades, pequenos 
grupos de pessoas que, liderados 
por uma autoridade, se depararam 
com a necessidade de controlar 
o seu patrimônio. Daí surgiram 
os primeiros registros da escrita, 
que foram os registros contábeis, 
relacionados com as quantidades 
de sacos de grãos ou cabeças 
de gados. À medida que os bens 
aumentavam, crescia o patrimônio. 
Não é difícil imaginar que a 
carência em se manter o controle 
era  tão indispensável como é 
em nossos dias. A contabilidade 
empiricamente já existia, e o desejo 
da humanidade em registrar os 
fatos ocorridos surgiu para que 
se pudesse, formalmente, através 
da escrita, manter um histórico de 
movimentações. O que perdura até 
os dias atuais. (SILVA, 2008, p. 12)

                             Figura 2 - Luca Pacioli
                                      Fonte: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/10917>
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Luca Pacioli nasceu em 1445, veio de uma família humilde e recebeu sua 

educação de um matemático chamado Dominico Bragadino, tornou-se mais 

tarde professor de matemática. 

Escreveu sua primeira obra, sobre álgebra, aos 25 anos (em 1470). Posterior-

mente (em 1472), tornou-se monge franciscano. 

Aos 49 anos (1494), publicou o livro “Summa de arithmética, geometria, 

proportioni et proportionalitá”, feita em linguagem muito simples e conhe-

cida como “Summa” apenas. Em um dos capítulos desta obra, apresenta o 

método das partidas dobradas, fato que o consagrou como “pai da conta-

bilidade”.

Luca Pacioli morreu no mosteiro de Sansepulcro. Quanto à data não se tem 

certeza, porém acredita-se que tenha sido no dia 19 de junho de 1517. Dis-

ponível em: < http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/
historia.htm.> Acesso em: 11 mar. 2013.

1.4.1 Método das partidas dobradas:
O método das partidas dobradas, criado por Luca Pacioli em 1494, trata do 

registro dos fatos que venham a alterar o patrimônio de uma entidade. Este 

método é utilizado até os dias de hoje devido a sua eficiência no controle 

do patrimônio.

O método pressupõe que, no registro dos fatos administrativos, a cada débi-

to, em uma ou mais contas de determinado valor, corresponderá um crédito 

de igual valor, em uma ou mais contas. Em consequência, no método das 

partidas dobradas, o registro de um fato administrativo exige a movimen-

tação de, no mínimo, duas contas. Por esta razão, o somatório dos valores 

creditados, em todas as contas, a qualquer época, será sempre igual aos 

valores debitados. (CREPALDI, 2010)

Não permita que seu conhecimento pare por aqui, explore as obras comple-

mentares e conheça maiores detalhes sobre a fantástica história da ciência 

contábil. 

Resumo 
Nesta aula, você teve a oportunidade de aprender o que é conta-

bilidade e conhecer um pouco da sua história. Foram apresenta-

das as primeiras manifestações do controle patrimonial pelos po-

Nos endereços abaixo, você 
poderá complementar seus 

estudos. Acredito que, ao acessá-
los você obterá interessantes 

informações acerca da história 
da ciência contábil.

Site: http://www.
portaldecontabilidade.com.br/

tematicas/historia.htm
Vídeo Fundação Brasileira 
de Contabilidade: http://

www.youtube.com/
watch?v=qw5wbbPwXTg 



Aula 1 - Evolução Histórica da Contabilidade Rede e-Tec Brasil19

vos primitivos e as técnicas rudimentares utilizadas inicialmente. 

Outro ponto relevante mostrado na aula foi o surgimento da con-

tabilidade no Brasil e a apresentação de Luca Pacioli (o pai da con-

tabilidade) e de seu tão importante Método das Partidas Dobradas.

Resolva os exercícios de aprendizagem propostos e complemente o que foi 

apresentado na aula 1.

Atividades de aprendizagem 
1) Assinale a alternativa que esteja diretamente ligada ao conceito de conta-

bilidade que você estudou nesta aula:

a) É uma ciência exata e tem por objetivo analisar, controlar e registrar o 

patrimônio das aziendas, apurar o resultado e gerar informações úteis 

para tomada de decisões;

b) É uma ciência humana e tem por objetivo analisar, controlar e registrar 

o patrimônio das aziendas, apurar o resultado e gerar informações que 

não influenciam a tomada de decisões;

c) É uma ciência social e tem por objetivo analisar, controlar e registrar o 

patrimônio de pessoas físicas apenas, apurar o resultado e gerar infor-

mações úteis para tomada de decisões;

d) É uma ciência social e tem por objetivo analisar, controlar e registrar o 

patrimônio das aziendas, apurar o resultado e gerar informações úteis 

para tomada de decisões;

e) É uma ciência humana e tem por objetivo analisar, controlar e regis-

trar o patrimônio das aziendas, apurar o resultado e gerar informações 

úteis para tomada de decisões.

2) Não pode haver crédito sem um débito correspondente, ou débito sem 

crédito correspondente. Temos um método no qual o total dos créditos deve 

sempre ser igual ao total dos débitos. 

A afirmação acima diz respeito a um método importante para a ciência con-

tábil. Marque a alternativa que diz corretamente qual o nome do método e 

de seu criador:
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a) Método das Partidas desdobradas, criado por Luca Pacioli;

b) Método das Partidas dobradas, criado por André Pacioli;

c) Método das Partidas dobradas, criado por Dominico Bragadino;

d) Método das Partidas Ligadas, criado por Dominico Bragadino;

e) Método das Partidas dobradas, criado por Luca Pacioli.

3) Após ter acesso às informações sobre o que é contabilidade e sua evo-

lução ao longo do tempo, expresse sua opinião, escrevendo um pequeno 

texto sobre a importância da contabilidade para o processo de tomada de 

decisões de uma empresa.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Prezado(a) estudante.

Encerramos aqui nossa primeira aula. Vimos o que é contabilidade e 

mostramos sua evolução histórica. Caso tenham permanecido dúvidas, 

releia o material quantas vezes forem necessárias e procure também ou-

tras fontes. Na segunda aula, trabalharemos noções básicas sobre a ci-

ência contábil e esperamos que você apreenda coisas novas que irão tor-

ná-lo(a) um(a) profissional de sucesso no setor financeiro. Vamos lá!
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Aula 2 - Noções Básicas de
              Contabilidade

Objetivos:

•  Identificar noções básicas de contabilidade;

 • Reconhecer conceitos inerentes à contabilidade e seu campo de apli-

cação.

Prezado(a) estudante

Na aula anterior, você pôde conhecer um pouco da história da contabi-

lidade, o que lhe proporcionou saber como foi seu surgimento e desen-

volvimento inclusive aqui no Brasil. Agora, pretendemos trazer noções 

básicas desta ciência com o objetivo de oferecer informações que serão 

úteis ao longo da sua trajetória profissional como técnico(a) em finanças.

Preparado(a) para conhecer o objeto, campo de aplicação, objetivo, fi-

nalidade, os usuários da contabilidade, bem como as características da 

informação contábil? Temos certeza de que esta aula irá auxiliá-lo a sa-

nar dúvidas e ampliar seus conhecimentos sobre o fascinante mundo da 

contabilidade. 

Vamos lá.

2.1 Objeto da contabilidade
O objeto de uma ciência exerce a delimitação do campo de abrangência 

desta, assim ocorre na contabilidade, cujo objeto é o patrimônio das en-

tidades. 

O patrimônio de uma entidade pode ser classificado como o conjunto 

de bens, direitos e obrigações com terceiros que estejam vinculados à 

empresa. Com base no patrimônio, a contabilidade aplica suas técnicas, 

visando atingir sua finalidade: prestar informações para a tomada de de-

cisões.
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2.2 Campo de aplicação da contabilidade
O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. O conceito de 

azienda vai além do significado da palavra empresa. Azienda é o conjunto 

de bens, direitos e obrigações que constituem o patrimônio e que estejam 

sob a supervisão do homem. Todas as entidades, mesmo que não visem 

lucro, são consideradas aziendas, afinal, utilizam a ciência contábil para 

controlar a evolução de seu patrimônio. 

São exemplos de aziendas: as empresas, o governo, pessoas físicas, entida-

des de assistência social, enfim, qualquer entidade que tenha a necessida-

de de controlar um patrimônio, mesmo que não seja obrigada legalmente 

à escrituração, como no caso de pessoas físicas.

2.3 Objetivo da contabilidade
A contabilidade tem como objetivo controlar, por meio de técnicas especí-

ficas, o patrimônio das aziendas.

Para realizar seu objetivo, a contabilidade baseia-se em princípios (dispos-

tos pela Resolução CFC nº 750 de 1993), são eles: 

2.3.1 Da entidade:
Neste princípio há o reconhecimento do patrimônio como objeto da 

contabilidade, visando a autonomia patrimonial. Seguindo tal princí-

pio, deve haver a diferenciação de um patrimônio particular dentre ou-

tros patrimônios existentes. Assim sendo, o patrimônio da sociedade ou 

instituição não se confunde com o patrimônio dos sócios/proprietários;

2.3.2 Da continuidade: 
Este princípio pressupõe que a duração de uma entidade é indetermi-

nada. As instituições em processo de extinção são contabilmente trata-

das de forma distinta daquelas que não possuem intenção nem neces-

sidade de serem liquidadas. Considerando a intenção e a continuidade, 

as demonstrações contábeis devem ser elaboradas e divulgadas de for-

ma diferente daquelas em processo de liquidação, considerando a hipó-

tese de que a empresa continuará suas atividades ao longo do tempo;

2.3.3 Da oportunidade:
 Este princípio trata do momento em que devem ser realizados os registros 

das variações ocorridas no patrimônio. Segundo este princípio, os registros 
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devem ser efetuados de forma tempestiva e integral, não importando as 

causas que os originaram, deve considerar aspectos físicos e monetários, 

quantitativos e qualitativos, bem como em casos em que só exista razoável 

certeza de sua ocorrência futura. 

Aplicando-se o princípio da oportunidade, os administradores poderão ter 

uma visão universal das variações que ocorram no patrimônio da entida-

de em determinado período de tempo, facilitando a tomada de decisões;

2.3.4 Do registro pelo valor original: 
Este princípio diz que, no momento do registro, devem ser considerados 

os valores originais (valores de entrada) oriundos das transações exteriores, 

expressos pelo valor presente em moeda nacional. Após o bem, direito ou 

obrigação ser integrado ao patrimônio, não poderá ter seu valor altera-

do, admitindo-se somente a possibilidade de decomposição em elementos 

ou a sua agregação, parcial ou integral, a outros elementos patrimoniais. 

O valor original deverá ser mantido durante todo o tempo em que per-

manecer integrando o patrimônio, inclusive no momento de sua saída. O 

princípio do registro pelo valor original é compatível e complementar ao 

princípio da atualização monetária. É necessário o uso de moeda nacional, 

visando uma visualização clara dos aspectos quantitativos do patrimônio; 

2.3.5 Da competência:
Segundo este princípio, as receitas e despesas devem ser registradas no 

mesmo período em que forem geradas, independentemente de o paga-

mento ou recebimento ocorrer no mesmo período. Este princípio pressu-

põe a confrontação entre receitas e despesas.

As receitas serão consideradas realizadas: nas transações efetuadas com 

terceiros, em que sejam efetuados os pagamentos correspondentes ou as-

sumido o compromisso de pagamento futuro; quando houver o desapare-

cimento de um passivo de forma integral ou parcial, por qualquer motivo; 

ou ainda pelo surgimento de ativos de forma independente da intervenção 

de terceiros. 

As despesas serão consideradas realizadas: em situações em que deixe de 

existir o correspondente valor ativo, oriundo de transferência de uma de-

terminada propriedade a terceiros, pela diminuição ou até mesmo extinção 

do valor econômico de um ativo, ou pelo surgimento de um passivo que 

não possua valor correspondente no ativo;
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2.3.6 Da prudência:
Segundo este princípio, deve ser adotado o menor valor para os elementos 

do ativo e o maior valor para os elementos do passivo. De acordo com 

este princípio, deve-se sempre optar pela opção que implique em menor 

valor do Patrimônio Líquido, de tal forma os lucros não são antecipados e 

os prejuízos possíveis serão sempre previstos. A aplicação deste princípio 

ganha importância quando se pretende realizar estimativas que envolvam 

incertezas com alto grau de variação.

2.4 Finalidade da contabilidade
A finalidade da contabilidade é o fornecimento de informações quantitati-

vas e qualitativas aos usuários, visando à segurança da tomada de decisões 

acerca do futuro da entidade.

De acordo com a resolução CFC N.º 1.374 de 2011, as informações pres-

tadas aos usuários da contabilidade devem ser dotadas de características 

qualitativas fundamentais e de melhoria: 

• Observe as características qualitativas fundamentais:

Relevância: As informações consideradas relevantes são aquelas que 

tenham capacidade de fazer a diferença na tomada de decisões. Deve 

ter valor preditivo, confirmatório, ou ambos;

Representação fidedigna: Para ser considerada útil, a informação 

contábil deve representar fenômenos relevantes com fidedignidade, de-

vendo ser completa, neutra e livre de erro.

• Características qualitativas de melhoria:

Comparabilidade: Este atributo garante ao usuário a possibilidade de 

efetuar comparações entre determinados períodos, com o intuito de 

analisar a evolução da informação de uma entidade no tempo ou com-

pará-la com outra entidade;

Verificabilidade: Visa assegurar ao usuário que a informação é fidedig-

na. Possui relação com a possibilidade de verificação dos valores mensu-

rados pela contabilidade;

Tempestividade: A informação contábil deve chegar aos usuários em 

A Resolução CFC n.º 750 de 
1993 dispõe sobre os princípios 

de contabilidade. Ela pode ser 
encontrada com suas devidas 
atualização no site: www.cfc.

org.br. Leia e conheça aspectos 
relevantes sobre cada um dos 

princípios
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tempo hábil para a tomada de decisões;

Compreensibilidade: Parte-se da presunção de que o usuário tenha 

conhecimentos básicos a respeito da contabilidade, negócios e ativida-

des da entidade, de forma que entenda as informações disponibilizadas 

pela contabilidade, que deverá apresentá-las com o máximo de clareza 

e concisão;

2.5 Quem são os usuários da contabilida-
de?

Os usuários da contabilidade podem ser pessoas físicas ou jurídicas que 

utilizem a contabilidade para manter registros patrimoniais por meio de 

técnicas e procedimentos da ciência contábil. 

Com a modernização da contabilidade, surge a necessidade de eviden-

ciação dos resultados da entidade para toda a sociedade, afinal uma ins-

tituição que possui prestígio perante os investidores, sindicatos, governo, 

órgãos ambientais, credores e clientes possui maiores possibilidades de se 

destacar no mercado.

Além dos administradores de empresas que necessitam manter a contabi-

lidade, outras pessoas e instituições também se interessam pelas informa-

ções geradas.Os usuários da contabilidade são classificados em:

Usuário Preferencial Externo: como, por exemplo, os acionistas e os cre-

dores; 

Usuários Secundários: como, por exemplo, o fisco  e os administradores 

da própria entidade.

Acredito que a prática no exercício da profissão, quando estiver atuando 

na área para a qual está se qualificando, irá ajudá-lo a melhorar o entendi-

mento dos assuntos tratados nesta aula.

Resumo 
Nesta aula, apontamos que o objeto da contabilidade é o patrimônio das 

entidades e seu campo de aplicação, as aziendas. Vimos que o objetivo 

da ciência contábil é controlar, por meio de suas técnicas, o patrimônio 

das aziendas. Abordamos a finalidade da contabilidade, que é o forne-

cimento de informações aos usuários, para auxiliá-los na tomada de de-

Acesse o link abaixo e veja uma 
interessante Palestra com o 
Professor Antônio Lopes de Sá 
sobre “Ética e Responsabilidade 
do Profissional Contábil”, 
realizada na 54ª Convenção dos 
Contabilistas do Estado do 
Rio de Janeiro, em Teresópolis:
http://www.tvcrc.com.br/
Antônio-Lopes-de-Sá-Ética-
e-Responsabilidade-do-
Profissional-Contábil-54ª-
CONCERJ-2694

O fisco é representado pelos 
órgãos da administração pública 
responsáveis pela fiscalização e 
arrecadação de tributos. 
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cisões. E finalmente mostramos que, para ser considerada confiável, a 

informação prestada ao usuário deve possuir características fundamen-

tais e de melhoria, conforme trata a resolução CFC N.º 1.374 de 2011.

Vamos resolver as atividades de aprendizagem?

Atividades de aprendizagem 
1) No decorrer da aula dois, você teve acesso a noções básicas sobre a 

ciência contábil. Um dos pontos abordados foi o objeto da contabilidade. 

Com base nesse conteúdo, assinale a alternativa que contenha o objeto 

da contabilidade:

a) O objeto da contabilidade são os direitos da entidade;

b) O objeto da contabilidade são os bens da entidade;

c) O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades;

d) O objeto da contabilidade são as obrigações da entidade;

e) O objeto da contabilidade são os sócios da entidade.

2) Assinale a alternativa que transmita o correto campo de aplicação da 

contabilidade:

a) O campo de aplicação da contabilidade são somente as pessoas físi-

cas; 

b) O campo de aplicação da contabilidade são apenas as pessoas jurí-

dicas; 

c) O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas;

d) O campo de aplicação da contabilidade são as pessoas físicas e jurídi-

cas, não incluindo o governo;

e) O campo de aplicação da contabilidade são as pessoas físicas, jurídi-

cas e o governo, não incluindo as entidades de assistência social.



Rede e-Tec BrasilAula 2 – Noções Básicas de Contabilidade 27

3) Indique a alternativa correta acerca do objetivo da contabilidade:

a) A contabilidade tem como objetivo controlar exclusivamente, por 

meio de técnicas específicas, o patrimônio das pessoas jurídicas;

b) A contabilidade tem como objetivo controlar, por meio de técnicas 

específicas, o patrimônio das aziendas;

c) A contabilidade tem como objetivo controlar exclusivamente, por 

meio de técnicas específicas, o patrimônio das pessoas físicas;

d) A contabilidade tem como objetivo controlar exclusivamente, por 

meio de técnicas específicas, o patrimônio das entidades de assistência 

social;

e) A contabilidade tem como objetivo controlar, por meio de técnicas 

específicas, o patrimônio do governo.

Caro(a) estudante

Finalizamos aqui nossa segunda aula!

Abordamos noções básicas da contabilidade, conhecemos seu objeto, 

campo de aplicação, objetivo, finalidade, seus usuários e as características 

da informação contábil. Esperamos que você tenha aproveitado bastante 

e que os conteúdos tratados possam contribuir para sua formação pro-

fissional. Curioso para saber o que estudaremos na aula três? Pois bem, 

trataremos do Patrimônio.

Encontro você lá!
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Aula 3 - O Patrimônio

Objetivos:

• Identificar conceitos relacionados ao patrimônio;

• Distinguir como o patrimônio de uma entidade é composto;

• Reconhecer os aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio.

Caro(a) estudante

Conforme afirmamos inicialmente, os conhecimentos oportunizados 

pela disciplina irão surgir de forma gradativa.  Nesta aula, nos detere-

mos mostrando o conceito de patrimônio e importantes aspectos relati-

vos a ele.  Contamos com a sua participação e dedicação aos assuntos 

tratados no decorrer da aula, para que juntos possamos alcançar o ob-

jetivo principal da disciplina: que você compreenda e amplie seus co-

nhecimentos sobre a ciência contábil. Caso sinta dificuldade em com-

preender algum tópico tratado, sugerimos que refaça a leitura desta 

aula e das anteriores, assim o conteúdo será visto de forma mais clara.

3.1 Conhecendo o patrimônio
O patrimônio é conceituado como o conjunto de bens, direitos e obri-

gações susceptíveis de avaliação em moeda, vinculados a uma empre-

sa ou pessoa física, num determinado momento. (CREPALDI, 2010).

No que se refere ao âmbito empresarial, inicialmente o patrimônio é for-

mado pelo capital social, ou seja, os valores e bens materiais resultantes 

das aplicações feitas pelos sócios visando o funcionamento da institui-

ção. Naturalmente, para atender aos objetivos da instituição, o capital 

social ganha novas formas, sendo convertido em diferentes bens. Além 

dos bens, os direitos e obrigações da empresa passam a compor seu 

patrimônio. Concomitantemente com o surgimento dos bens, surgem 

obrigações.
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A representação do patrimônio é feita por meio do balanço patrimonial.

3.2 Tipos de bens
De acordo com Ribeiro (2010), bens são as coisas capazes de satisfazer as 

necessidades humanas e suscetíveis de avaliação econômica. 

Os bens, de forma geral, são assim classificados:

3.2.1 Bens tangíveis:
Também conhecidos como corpóreos, concretos ou materiais. São aqueles 

que existem fisicamente (objeto). São exemplos de bens tangíveis:

• Numerários: dinheiro (em espécie) etc.;

• De venda: estoque de mercadorias;

• Fixo ou imobilizado: São aqueles bens que possuem vida útil maior 

que um ano, exemplo: máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, 

veículos etc.;

• De renda: os bens de renda não são essenciais para a manutenção 

das atividades da empresa. São considerados investimentos, como, por 

exemplo, imóveis para locação;

• De consumo: são aqueles adquiridos pela instituição e destinados 

a consumo próprio. Depois de utilizados, passam a ser considerados 

despesas, exemplos: combustíveis, materiais de escritório, material de 

limpeza etc.

3.2.2 Bens intangíveis:
Também conhecidos como incorpóreos, abstratos ou imateriais. São con-

siderados bens, mesmo sem possuírem existência física. São essenciais aos 

objetivos da empresa, normalmente são representados, por exemplo, pelas 

marcas e patentes, entre outros.

Para que um bem possa estar classificado no ativo da empresa, é necessá-

rio que a entidade tenha alguma forma de direito sobre o mesmo, o direito 

pode ser:

• Da propriedade: A propriedade é considerada mais ampla que 

a posse. O proprietário é o legítimo dono do bem, possui seu domí-
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nio, podendo usufruir do mesmo ou transferir sua posse a terceiros;

• Da posse: Possui somente o direito de usufruir o bem com a in-

tenção de obter proveito. Fica sob sua posse de forma temporá-

ria, podendo ser vendido somente com a permissão do proprietário; 

• Da propriedade e posse, simultaneamente: Sendo o proprie-

tário e detendo a posse do bem, a empresa encontra-se com am-

pla liberdade sobre o mesmo, sem nenhum tipo de restrições.

3.3 Direitos
Frequentemente, as empresas realizam transações de vendas a prazo. Em 

negociações desta natureza, o pagamento é efetuado após um período 

previamente acordado. Em consequência, a empresa passa a ter um direito 

a receber do cliente, correspondente ao produto da venda.

Os direitos de uma entidade não são representados somente pelos valores 

oriundos de vendas de mercadorias a prazos. São também considerados 

direitos: o capital social a integralizar, aplicações em bancos, adiantamen-

tos a fornecedores, aluguel de bens móveis e imóveis, empréstimos a ter-

ceiros etc.

No que se refere ao registro nos livros contábeis da instituição, os direitos 

da entidade comumente são representados com o termo a receber, após a 

descrição do respectivo direito, exemplos: contas a receber, títulos a rece-

ber, aluguéis a receber etc. A conta “clientes” é uma exceção à regra, pois 

se trata de um direito e não carrega o termo a receber. 

3.4 Obrigações
Consideram-se obrigações o conjunto de bens pertencentes a terceiros 

e que estejam sob a posse da entidade, bem como dívidas de qualquer 

natureza.

Ao efetuar uma compra a prazo, a entidade adquire uma obrigação com o 

vendedor. Considera-se, neste caso, que o comprador terá somente a pos-

se do bem, permanecendo a propriedade com o vendedor, até que efetue 

todo o pagamento referente à compra.

Quanto aos registros nos livros contábeis da instituição, as obrigações da 
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entidade comumente são representadas com o termo a pagar após sua 

descrição, exemplos: contas a pagar, salários a pagar, aluguéis a pagar, im-

postos a pagar (ou a recolher) etc. A conta “fornecedores” é uma exceção 

à regra, pois se trata de uma obrigação e não carrega o termo a pagar. 

3.5 Aspectos quantitativos e qualitativos
Visando à representação correta da composição do patrimônio de uma 

entidade, de forma que os interessados externos possam ter uma visão 

mais clara e precisa sobre o que o compõe, a contabilidade considera dois 

aspectos, o quantitativo e o qualitativo:

Aspectos qualitativos: Visa agrupar os bens, direitos e obrigações de 

acordo com suas características (natureza), atribuindo nome a cada item, 

exemplo: mercadorias, veículos, dinheiro, móveis e equipamentos etc.

Aspectos quantitativos: Visa mensurar os bens, direitos e obrigações em 

valores, com o intuito de informar o total do patrimônio da entidade em 

moeda.

Suponhamos que um investidor esteja interessado em dispor de recursos 

para uma determinada empresa e solicite informações sobre a sua com-

posição patrimonial, se a informação passada fosse: o patrimônio da enti-

dade X é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações, não seria 

possível a visualização da dimensão deste patrimônio, para isso, torna-se 

fundamental a especificação dos aspectos qualitativos e quantitativos, per-

mitindo que o possível investidor saiba quais itens compõem o patrimônio 

da empresa e seus valores respectivos.

Resumo 
Vimos, nesta aula, conceitos importantes sobre o patrimônio e você pôde 

conhecer sua composição: bens, direitos e obrigações que podem ser men-

surados em moeda e que pertencem a uma pessoa física, jurídica ou a 

uma entidade. Abordamos os conceitos de bens, direitos e obrigações. 

Apontamos os tipos de bens: tangíveis e intangíveis e os aspectos impor-

tantes sobre cada um. E finalmente, tratamos dos aspectos qualitativos e 

quantitativos do patrimônio.

Recomendamos que, neste momento você realize as atividades de apren-

dizagem, temos certeza de que, assim, o conhecimento adquirido na aula 

três ficará mais claro e solidificado. Vamos lá?
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Atividades de aprendizagem 
1) Com base nos ensinamentos transmitidos durante a aula, assinale a 

alternativa que contenha o correto conceito de patrimônio:

a) O conjunto de bens, direitos e obrigações que não possam ser men-

surados em moeda e pertencentes a uma pessoa física, jurídica ou a 

uma entidade;

b) O conjunto de bens que possam ser mensurados em moeda e perten-

centes a uma pessoa física, jurídica ou a uma entidade;

c) O conjunto de bens, direitos e obrigações que possam ser mensura-

dos em moeda e pertencentes a uma pessoa física, jurídica ou a uma 

entidade;

d) O conjunto de direitos e obrigações que possam ser mensurados em 

moeda e pertencentes a uma pessoa física, jurídica ou a uma entidade;

e) O conjunto de bens e obrigações que possam ser mensurados em 

moeda e pertencentes a uma pessoa física, jurídica ou a uma entidade. 

2) Vimos que a finalidade da contabilidade é o fornecimento de infor-

mações quantitativas e qualitativas aos usuários, visando à segurança da 

tomada de decisões acerca do futuro da entidade. Em sua opinião, qual a 

importância dos aspectos qualitativos e quantitativos da informação con-

tábil para os usuários da informação gerada?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3) Assinale a alternativa que expresse corretamente o conceito de obriga-

ções:

a) Conjunto de bens pertencentes a terceiros e que estejam sob a posse 

da entidade, bem como dívidas de qualquer natureza;

b) Conjunto de bens pertencentes à entidade e que estejam sob a posse 

de terceiros, bem como direitos de qualquer natureza;
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c) Conjunto de bens pertencentes a terceiros e que estejam sob a posse 

de terceiros;

d) Conjunto de bens pertencentes à entidade e que estejam sob a posse 

da própria entidade;

e) Conjunto de bens pertencentes e sob a posse de terceiros, bem como 

dívidas de qualquer natureza.

Prezado(a) estudante.

Aqui termina nossa terceira aula, esperamos que você tenha absorvido o 

conteúdo apresentado. Caso tenha dificuldade em algum ponto, busque 

rever o material e procure seu tutor, ele irá ajudá-lo a sanar suas dúvidas, 

lembre-se de reservar um tempo de seu dia para dedicar-se aos estudos.

Então, vamos aprender mais? Na próxima aula você poderá conhecer itens 

importantes sobre o patrimônio, como por exemplo, a representação grá-

fica patrimonial. Encontro você lá!



Rede e-Tec BrasilAula 4 – Representação Gráfica do Patrimônio 35

Aula 4 - Representação Gráfica do
              Patrimônio 

Objetivos:

• Identificar os elementos do patrimônio;

• Reconhecer como a composição do patrimônio afeta suas situações 

líquidas; 

• Demonstrar graficamente o patrimônio das aziendas.

Caro(a) estudante

Na aula anterior, apresentamos a você o conceito de patrimônio, 

a partir dele veremos agora a importância da equação patrimonial 

(equação fundamental do patrimônio). Observaremos também como 

é representado graficamente o patrimônio das entidades e as possí-

veis situações líquidas patrimoniais, bem como trataremos da apu-

ração do resultado e dos conceitos de receitas, despesas e custos.

Como você pode observar, a aula quatro está repleta de assuntos interes-

santes para serem descobertos, vamos começar? 

4.1 Composição do patrimônio
Os elementos que compõem o patrimônio são três: Ativo, Passivo e Pa-

trimônio Líquido. Com base na junção destes três elementos, é possível 

realizar a mensuração do patrimônio de uma entidade econômico-admi-

nistrativa.

4.1.1 Ativo:
Trata-se da parte positiva do patrimônio. É composto pelos bens e di-

reitos, representados monetariamente. O ativo (recursos) representa 

o resultado de ações adotadas pela entidade e utilizados para obten-

ção de resultados futuros. As contas componentes do ativo encon-

tram-se relacionadas do lado esquerdo do balanço patrimonial.

Contas: Nome técnico 
destinado a identificar 
componentes patrimoniais (bens, 
direitos ou obrigações) ou de 
resultado (despesas ou receitas).

Balanço patrimonial: 
Demonstrativo contábil 
que possui a finalidade de 
evidenciar de forma qualitativa 
e quantitativa a situação 
patrimonial e financeira de 
uma entidade, em uma data 
determinada.
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4.1.2 Passivo:
Trata-se da parte negativa do patrimônio. É composto pelas obrigações 

(dívidas com terceiros). O passivo é oriundo de eventos ocorridos. Espera-

-se que as saídas de recursos destinadas ao pagamento de tais obrigações 

gerem benefícios a entidade.

4.1.3 Patrimônio líquido:
O patrimônio líquido é a diferença entre o Ativo e o Passivo da entidade. 

É representado pelo resultado da equação: bens + direitos – obrigações. 

Também recebe o nome de Situação Líquida Patrimonial.

O Patrimônio Líquido é a representação dos resultados líquidos da entida-

de. Serve para medir as condições econômicas e financeiras das institui-

ções. Encontra-se do lado passivo do Balanço Patrimonial visando manter 

o equilíbrio. Mesmo estando expresso no lado direito do Balanço Patrimo-

nial, não é um Passivo Exigível, mas sim um Passivo Não Exigível, uma vez 

que representa obrigações da entidade com os sócios.

O Patrimônio Líquido da entidade pode ser proveniente de investimentos 

dos sócios (em troca de ações, quotas ou participações de outra natureza) 

ou de lucros acumulados pela atividade da empresa e ainda não distribu-

ídos.

4.2 Equação patrimonial
A expressão comumente utilizada para a evidenciação do patrimônio das 

empresas que possuem uma Situação Líquida considerada normal (Pa-

trimônio Líquido é positivo) é a equação básica do patrimônio, também 

conhecida como equação fundamental do patrimônio. Tal equação está 

representada abaixo:

Sendo: 

• PL: Patrimônio Líquido

• SL: Situação Líquida

• A: Ativo

• P: Passivo

Os valores do Ativo e do Passivo deverão ser iguais ou maiores que 

zero e o Patrimônio Líquido poderá ser maior, menor ou igual a zero.
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4.3 A Representação gráfica do patrimônio
Até o presente momento, vimos que o patrimônio é o conjunto de bens, 

direitos e obrigações de uma entidade. Para facilitar o entendimento da di-

nâmica patrimonial e dos procedimentos contábeis de forma geral, torna-

-se fundamental a visualização da representação gráfica do patrimônio. O 

patrimônio de uma entidade pode ser representado inicialmente com um 

gráfico no formato da letra T. Veja:

Observando o T, podemos concluir que ele possui dois lados. Pois bem, do 

lado esquerdo são discriminados os bens e os direitos e do lado direito são 

discriminadas as obrigações da entidade. Vejamos:

Além dos bens, direitos e obrigações, um quarto elemento compõe o 

patrimônio da entidade: o Patrimônio Líquido. Como já vimos, ele loca-

liza-se no lado direito do Balanço Patrimonial, visando o equilíbrio, e re-

presenta as obrigações da entidade com os sócios. Veja como fica a re-

presentação gráfica do patrimônio ao adicionarmos o Patrimônio Líquido:

Até o momento, utilizamos uma forma de representação em T para facilitar 

seu entendimento. De agora em diante, você verá a representação de forma 

apropriada, com base no mesmo gráfico em T, porém com a nomenclatura 

ideal: Balanço Patrimonial. Veja abaixo um exemplo deste demonstrativo:

 BALANÇO PATRIMONIAL

Ao observar o Balanço Patrimonial, vemos que o total do Ativo é igual ao 
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total do Passivo + Patrimônio Líquido. O Patrimônio Líquido representa a 

riqueza da entidade. Aplicando a equação fundamental do patrimônio, 

temos:

• PL = A – P

• PL = 5.000,00 – 900,00

• PL = 4.100,00

4.4 Situações líquidas patrimoniais
Os elementos componentes do patrimônio poderão assumir valores dife-

rentes. O Ativo poderá ser maior ou igual a zero; o Passivo poderá ser 

maior ou igual a zero e o Patrimônio Líquido poderá ser maior, menor ou 

igual a zero. Salienta-se que Ativo e Passivo não poderão ser negativos.

Ao analisarmos os possíveis resultados da equação patrimonial, podere-

mos observar as seguintes situações patrimoniais:

4.4.1 Situação favorável, positiva ou superavi-
tária:

Ocorre quando o total da soma dos ativos (bens + direitos) excedem as 

obrigações com terceiros. Neste caso, diz-se que a empresa possui riqueza 

própria. Veja o exemplo abaixo:

 BALANÇO PATRIMONIAL

4.4.2 Situação desfavorável, passivo a descober-
to, negativa ou deficitária:

Ocorre quando o total da soma das obrigações com terceiros excedem a 

soma dos ativos (bens + direitos). Esta situação expressa a inexistência de 

riqueza própria. Veja o exemplo abaixo:

 BALANÇO PATRIMONIAL

Os valores negativos são representados entre parênteses. 
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4.4.3 Situação líquida nula ou equilibrada:
Ocorre quando o total da soma das obrigações com terceiros são iguais à 

soma dos ativos (bens + direitos). Neste caso, diz-se que a riqueza própria 

da empresa é inexistente. Veja o exemplo abaixo:

BALANÇO PATRIMONIAL

4.4.4 Situação líquida plena ou propriedade to-
tal de ativos:

Ocorre quando as obrigações com terceiros são nulas. Neste caso, a soma 

dos ativos (bens + direitos) é igual ao Patrimônio Líquido da empresa. Veja 

o exemplo abaixo:

BALANÇO PATRIMONIAL

4.4.5 Inexistência de ativos:
Ocorre quando o Ativo da instituição for nulo. Neste caso, a soma das 

obrigações com terceiros é igual ao Patrimônio Líquido (negativo). Veja o 

exemplo abaixo:

BALANÇO PATRIMONIAL

4.5 Apuração do resultado: a função eco-
nômica da contabilidade

O resultado das operações de uma instituição corresponde à diferença 

existente entre o total das receitas e o total das despesas, ele pode ser 

positivo, negativo ou nulo (positivo = lucro e negativo = prejuízo). Nor-

malmente, o valor do resultado é utilizado como forma de avaliação de 

seu desempenho. Vejamos abaixo a definição de receitas e despesas:
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4.5.1 Receitas:
Correspondem aos aumentos dos elementos que compõem o Ativo da enti-

dade ou diminuições ocorridas no Passivo, ocorridos durante um período con-

tábil e que não sejam oriundos de aporte  dos proprietários. Nesta situação 

ocorre consequentemente o aumento do Patrimônio Líquido da entidade. 

4.5.2 Despesas:
Correspondem aos acontecimentos que não sejam oriundos de distri-

buição aos proprietários e ocorram no decorrer de um período con-

tábil e resulte em diminuições dos elementos que compõem o Ati-

vo da entidade ou aumentos dos Passivos. Nesta situação ocorre 

consequentemente a diminuição do Patrimônio Líquido da entidade.

Outro item de abordagem fundamental é o conceito de custos:

4.5.3 Custos:
Corresponde aos gastos diretamente ligados à produção de bens ou servi-

ços em empresas prestadoras de serviços ou industriais. No caso de empre-

sas comerciais, os custos são representados pelos Custos das Mercadorias 

Vendidas (CMV).

Resumo 
Inicialmente, vimos nesta aula que o patrimônio das entidades é com-

posto por: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.  Apresentamos a 

equação patrimonial (PL=A-P), também denominada equação fun-

damental do patrimônio, e a sua importância para a contabilidade.

Mostramos como representar graficamente o patrimônio das entida-

des e quais as possíveis situações líquidas patrimoniais (favorável, posi-

tiva ou superavitária; desfavorável, passivo a descoberto, negativa ou 

deficitária; nula ou equilibrada e inexistência de ativos). Por fim, tra-

tamos da apuração do resultado, ou seja, a função econômica da con-

tabilidade, bem como dos conceitos de receitas, despesas e custos.

Para solidificar o que você pôde aprender no decorrer da aula quatro, 

vamos praticar resolvendo as atividades de aprendizagem propostas! 

Aporte: o mesmo que 
subsídio, contribuição. Trata-
se de um termo comumente 

utilizado no meio empresarial. 
Frequentemente referencia uma 

contribuição financeira
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Atividades de aprendizagem 
1) No decorrer da aula quatro, você teve acesso a importantes informações 

ligadas ao patrimônio. Com base no conteúdo da aula, assinale a alterna-

tiva que transmita a correta composição do patrimônio:

a) Ativo, Direitos e Patrimônio Líquido;

b) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido;

c) Ativo, Passivo e Bens;

d) Bens, Passivo e Patrimônio Líquido; 

e) Patrimônio, Bens e Obrigações.

2) Seguindo o exemplo abaixo e elabore o Balanço Patrimonial das empre-

sas X, Y e Z, informando posteriormente a situação patrimonial de cada 

uma:

Exemplo - Dados empresa A:

Caixa: R$ 100.000,00

Veículos: R$ 90.000,00

Máquinas e Equipamentos: R$ 80.000,00

Duplicatas a Pagar: R$ 94.000,00

Salários a Pagar: R$ 30.000,00

Situação Patrimonial Favorável

Dados empresa X:
Caixa: R$ 200.000,00

Estoque: R$ 100.000,00

Veículos: R$ 80.000,00

Fornecedores: R$ 170.000,00

Empréstimos a Pagar: R$ 150.000,00

Salários a Pagar: R$ 60.000,00
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Dados empresa Y:
Caixa: R$ 120.000,00

Veículos: R$ 100.000,00

Móveis e Utensílios: R$ 60.000,00

Duplicatas a Pagar: R$ 100.000,00

Salários a Pagar: R$ 40.000,00

Impostos a Pagar: R$ 50.000,00

Dados empresa Z:
Caixa: R$ 90.000,00

Veículos: R$ 80.000,00

Máquinas e Equipamentos: R$ 60.000,00

Duplicatas a Pagar: R$ 100.000,00

Salários a Pagar: R$ 70.000,00

Impostos a Pagar: R$ 50.000,00

Empréstimos a Pagar: R$ 60.000,00
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3) “Acontecimentos que não sejam oriundos de distribuição aos 

proprietários,ocorram no decorrer de um período contábil e resulte em di-

minuições dos elementos que compõem o Ativo da entidade ou aumentos 

dos Passivos. Nesta situação ocorre consequentemente a diminuição do 

Patrimônio Líquido da entidade”.

O conceito acima diz respeito a:

a) Receita;

b) Despesa;

c) Custo;

d) Resultado;

e) Patrimônio.

4) Normalmente, o valor do resultado é utilizado como forma de avaliação 

do desempenho de uma instituição. Assinale a alternativa que corresponda 

ao termo “resultado”:

a) Corresponde à diferença entre suas receitas e despesas, ele pode ser 

positivo (prejuízo), negativo (lucro) ou ainda nulo;

b) Corresponde à diferença entre suas receitas e o Patrimônio Líquido, 

ele pode ser positivo (lucro), negativo (prejuízo) ou ainda nulo;

c) Corresponde à diferença entre suas receitas e despesas, ele pode ser 

positivo (lucro), negativo (prejuízo) ou ainda nulo;

d) Corresponde à diferença entre suas receitas e o Ativo, ele pode ser 

positivo (lucro), negativo (prejuízo) ou ainda nulo;

e) Corresponde à diferença entre seus custos e despesas, ele pode ser 

positivo (lucro), negativo (prejuízo) ou ainda nulo.

Caro/a estudante,

Nessa aula, tratamos de aspectos relevantes sobre a representação gráfica 

patrimonial, sua composição e as situações patrimoniais possíveis. É sempre 

bom aprender coisas novas e com esse objetivo a sua participação na quin-

ta aula é importante, pois trabalharemos os atos e fatos administrativos! 

Até lá!
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Aula 5 - Atos e Fatos Administrativos

Objetivos:

• Conceituar os atos e fatos administrativos;

• Distinguir a classificação dos fatos administrativos;

• Reconhecer como os fatos administrativos podem provocar alterações     

   no Patrimônio Líquido das entidades.

Prezado(a) estudante

No decorrer das aulas anteriores, você teve contato com novos ter-

mos relativos ao mundo contábil. O mesmo acontecerá durante esta 

e as próximas aulas. Durante a aula cinco, serão apresentados os con-

ceitos de atos e fatos administrativos e as alterações que os mesmos 

podem provocar no Patrimônio Líquido das entidades. Visando o êxi-

to em sua carreira, convido-o(a) a iniciarmos esta aula, que acrescen-

tará conhecimentos importantes para seu desempenho profissional.

5.1 Atos administrativos
Os acontecimentos presentes no cotidiano de uma empresa e que não al-

terem o seu patrimônio são conhecidos como “atos administrativos”. Não 

há, nestes casos, necessidade de contabilização. Entretanto, alguns atos 

considerados de maior relevância, que possam futuramente gerar modi-

ficações no patrimônio, podem ser contabilizados em contas de compen-

sação ou extrapatrimoniais.

Um exemplo de ato administrativo relevante é a contratação de segu-

ros junto a uma companhia seguradora para cobertura contra incêndio. 

Caso venha a ocorrer o sinistro, haverá o ressarcimento do valor corres-

pondente ao prejuízo tido, alterando assim o patrimônio da empresa.



Contabilidade GeralRede e-Tec Brasil 46

5.2 Fatos administrativos
Qualquer fato que venha alterar (aumentar ou diminuir) o patrimônio ou 

o resultado de uma entidade é chamado de “fato administrativo”. São 

relevantes para a contabilidade e também conhecidos como “fatos contá-

beis”. Os fatos administrativos ou contábeis podem ser classificados em: 

permutativos ou compensativos, modificativos e mistos ou compostos. 

Você verá cada um deles a seguir.

5.3 Classificação dos fatos contábeis
5.3.1 Permutativos:
Os fatos permutativos representam modificações na composição dos ele-

mentos patrimoniais. Nestes casos, ocorrem trocas ou permutas de ele-

mentos ativos, passivos ou entre ativo e passivo sem que haja alterações no 

Patrimônio Líquido. Os fatos permutativos irão envolver somente contas 

patrimoniais e são também chamados de qualitativos.

5.3.1.1 Permutação entre elementos componentes do 
Ativo:

Neste caso, haverá uma permuta (troca) de saldo entre os elementos do 

ativo. O ativo aumenta e diminui de forma simultânea. Segue abaixo um 

exemplo:

BALANÇO PATRIMONIAL ANTES DA OCORRÊNCIA DOS FATOS

Observe como fica o Balanço Patrimonial da empresa após o recebimento, 

em dinheiro, de uma duplicata referente a uma venda efetuada pela ins-

tituição no valor de R$ 65.000,00.  Veja que após a devida contabilização 

do fato, acontece a permuta entre contas do Ativo, ocorrendo diminuição 

dos direitos da empresa no valor da duplicata recebida e o aumento cor-

respondente na conta caixa.
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BALANÇO PATRIMONIAL APÓS A OCORRÊNCIA DO PRIMEIRO FATO

5.3.1.2 Permutação entre elementos componentes do 
Passivo Exigível:

Neste caso ocorrem aumento e diminuição do Passivo Exigível em mesma 

proporção. 

A partir do balanço anteriormente exposto, com as devidas modificações 

ocorridas pelo primeiro fato, consideremos que houve um erro no momen-

to da contabilização da conta salários a pagar, e que deveria ser retido o 

valor correspondente ao imposto de renda no valor de R$ 8.000,00. 

Visando a correção do valor referente ao Imposto de Renda não retido, 

será efetuada a permuta da conta salários a pagar para a conta Impostos a 

recolher. Após a devida contabilização, observe que não haverá mudanças 

no Patrimônio Líquido da entidade.

BALANÇO PATRIMONIAL APÓS A OCORRÊNCIA DO SEGUNDO FATO 

5.3.1.3 Permutação entre elementos componentes do 
Ativo e do Passivo Exigível: 

Poderão ocorrer modificações aumentativas ou diminutivas no patrimônio 

da entidade, sem que haja alterações no Patrimônio Líquido da mesma. 

Veja os exemplos a seguir:
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Aumentativos: Nestes casos, ocorre aumento do Ativo e do Passivo da 

instituição em igual proporção. Considerando que a instituição efetue a 

compra de um veículo no valor de R$ 35.000,00, a prazo, haverá aumento 

no Ativo e no Passivo da empresa, sendo no Ativo acréscimo do valor cor-

respondente na conta Veículos, e no Passivo, acréscimo de uma obrigação 

na conta Duplicatas a pagar. Veja:

BALANÇO PATRIMONIAL APÓS A OCORRÊNCIA DO TERCEIRO FATO

Diminutivos: Nestes casos, ocorre diminuição do Ativo e do Passivo da 

instituição em igual proporção. Considerando o vencimento de uma obri-

gação da empresa (Duplicatas a pagar) no valor de R$ 100.000,00 e o con-

sequente pagamento em dinheiro, haverá a diminuição do saldo da conta 

Caixa e da conta Duplicatas a Pagar. Veja:

BALANÇO PATRIMONIAL APÓS A OCORRÊNCIA DO QUARTO FATO

Note que, no caso de permutação aumentativa ou diminutiva entre ele-

mentos do Ativo e Passivo, ocorrerão modificações no valor geral do pa-

trimônio, porém, nenhum dos casos irá interferir no valor do Patrimônio 

Líquido

5.3.2 Modificativos:
Os fatos modificativos resultam em mudanças aumentativas ou diminu-

tivas no valor do Patrimônio Líquido da empresa. Envolvem as contas de 

resultado, ou seja, despesas e receitas, interferindo no valor do Patrimônio 

Líquido. Nestes fatos, está envolvida uma única conta patrimonial e uma 
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ou mais de uma conta de resultado ou pertencente ao Patrimônio Líquido. 

Em continuação aos exemplos anteriores, veja os exemplos abaixo:

Aumentativos: Nestes casos, haverá aumento no Ativo e no Patrimônio 

Líquido da empresa na mesma proporção. Supondo que a empresa tenha 

um de seus imóveis alugado e receba uma parcela no valor de R$ 2.000,00, 

referente à Receita de aluguel, ao efetuarmos a contabilização do fato, o 

Balanço Patrimonial da empresa ficaria com a seguinte composição:

BALANÇO PATRIMONIAL APÓS A OCORRÊNCIA DO QUINTO FATO 

Observe que, com a transação efetuada pelo recebimento do aluguel, hou-

ve aumento do Ativo (acréscimo de R$ 2.000,00 na conta Caixa) e do Pa-

trimônio Líquido (acréscimo de R$ 2.000,00 na conta Lucros acumulados), 

devido à Receita de Aluguel.

Diminutivos: Nestes, casos ocorre diminuição do Ativo e do Patrimônio 

Líquido da instituição em igual proporção. Considerando que a institui-

ção efetue o pagamento de despesas com energia elétrica no valor de R$ 

3.000,00 em dinheiro, haverá diminuição no saldo da conta Caixa e, no 

Passivo, diminuição do Patrimônio Líquido. Veja:

BALANÇO PATRIMONIAL APÓS A OCORRÊNCIA DO SEXTO FATO 

5.3.3 Mistos:
Os fatos mistos são aqueles que apresentam em conjunto fatos permuta-

tivos e modificativos. Provocam alterações no Ativo e no Patrimônio Líqui-
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do; no Passivo e no Patrimônio Líquido ou no Ativo, Passivo e Patrimônio 

Líquido. Podem ser aumentativos ou diminutivos. Nestes fatos, estão en-

volvidas mais de uma conta patrimonial e uma ou mais de uma conta de 

resultado ou pertencente ao Patrimônio Líquido. Veja os exemplos abaixo:

Diminutivos: Nestes casos, Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido sofrem di-

minuições, acontecendo simultaneamente permuta entre Ativo e Passivo, 

e modificação no Patrimônio Líquido. Os fatos mistos diminutivos resultam 

da combinação de fatos permutativos com fatos modificativos diminutivos.

Para facilitar o entendimento, suponhamos que a empresa tenha efetuado 

com atraso o pagamento de uma obrigação (duplicata a pagar) no valor 

de R$ 1.000,00. Devido ao atraso, gerou-se uma despesa com juros no 

valor de R$ 100,00. Veja agora, como ficaria o Balanço Patrimonial após a 

contabilização do fato:

BALANÇO PATRIMONIAL APÓS A OCORRÊNCIA DO SÉTIMO FATO 

Aumentativos: Nestes casos, ocorre a diminuição e posterior aumento 

do Ativo, e aumento do Patrimônio Líquido, ou seja, ocorre uma permuta 

entre contas do ativo e modificações no Patrimônio Líquido da empresa. 

Os fatos aumentativos resultam da combinação de fatos permutativos com 

fatos modificativos aumentativos.

Visando facilitar o entendimento, suponhamos que a empresa efetue a 

venda à vista de um de seus veículos por R$ 40.000,00, sendo que o custo 

do mesmo tenha sido R$ 35.000,00. Naturalmente, ocorrerá um lucro não 

operacional no valor de R$ 5.000,00, havendo inicialmente uma diminui-

ção do Ativo (devido à saída do veículo), posteriormente um aumento no 

Ativo (devido à entrada de dinheiro referente à venda) e finalmente o au-

mento do Patrimônio Líquido (devido ao lucro tido na operação). 
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Veja, agora, como ficaria o Balanço Patrimonial após a contabilização do 

fato:

BALANÇO PATRIMONIAL APÓS A OCORRÊNCIA DO OITAVO FATO 

Resumo 
Nesta aula, demonstramos o que são atos e fatos administrativos. Vimos 

que os atos administrativos são os acontecimentos presentes no cotidiano 

de uma empresa e que não alterem o seu patrimônio e os fatos admi-

nistrativos são qualquer fato que venha alterar (aumentar ou diminuir) o 

patrimônio ou o resultado de uma entidade. Abordamos também os fatos 

administrativos, os quais são classificados em: permutativos ou compensa-

tivos, modificativos e mistos ou compostos.

Acreditamos que esses conteúdos proporcionaram novos conhecimentos 

e nada melhor do que a prática para verificar se persiste alguma dúvida. 

Vamos para os exercícios de aprendizagem?

Atividades de aprendizagem 
1) Assinale a alternativa incorreta:

a) Os acontecimentos presentes no cotidiano de uma empresa e que não 

alterem o seu patrimônio são conhecidos como “atos administrativos”;

b) Qualquer fato que venha alterar (aumentar ou diminuir) o patrimônio 

ou o resultado de uma entidade é chamado de “fato administrativo”;

c) Os fatos administrativos ou contábeis podem ser classificados em: 

permutativos ou compensativos, modificativos e mistos ou compostos;

d) Os fatos permutativos representam modificações na composição dos 

elementos patrimoniais. Nestes casos, ocorrem trocas ou permutas de 

elementos ativos, passivos ou entre ativo e passivo ocasionando altera-

ções no Patrimônio Líquido;
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e) Os fatos modificativos resultam em mudanças aumentativas ou dimi-

nutivas no valor do Patrimônio Líquido da empresa. Envolve as contas 

de resultado, ou seja, despesas e receitas, interferindo no valor do Patri-

mônio Líquido.

2) Com base no que estudamos durante a aula, indique a alternativa que 

contenha as possíveis classificações dos fatos contábeis:

a) Permutativos ou compensativos, modificativos e mistos ou compos-

tos;

b) Diferenciados, modificativos e mistos ou compostos;

c) Permutativos ou compensativos, insignificantes e mistos ou compos-

tos;

d) Permutativos ou compensativos, diferenciados e mistos ou compos-

tos;

e) Mutáveis, modificativos e mistos ou compostos.

3) Considere o Balanço Patrimonial abaixo e responda às questões A e B: 

BALANÇO PATRIMONIAL

a) Considere o recebimento em dinheiro de uma duplicata referente a 

uma venda efetuada pela empresa no valor de R$ 80.000,00.  Analise o 

fato contábil ocorrido e elabore o Balanço Patrimonial após a ocorrência 

do fato.
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b) Classifique o fato considerando o que você estudou no decorrer da 

aula cinco.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Prezado(a) estudante.

Terminamos aqui a quinta aula. Esperamos que você tenha obtido um bom 

aprendizado sobre os atos e fatos administrativos e que esteja motivado 

a começar a próxima aula com entusiasmo. Será o momento de conhecer 

as contas! 

Até lá!
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Aula 6 - Contas

Objetivos:

• Conceituar conta e plano de contas; 

• Identificar as contas; 

• Distinguir contas patrimoniais de contas de resultado;

• Reconhecer o significado dos termos débito e crédito em contabilidade;

• Identificar os grupos e subgrupos do ativo e do passivo.

Caro(a) estudante

A cada nova aula, você se depara com novas informações e descobre o 

significado e a importância de cada uma na contabilidade e, consequen-

temente, para o profissional da área de finanças. Nesta aula, você dará 

mais um passo em seu processo de aprendizagem acrescentando conhe-

cimento sobre contas, crédito, débito, saldo e plano de contas. Aborda-

remos a classificação das contas e trataremos da sua correta organização 

no plano de contas da empresa, na qual as mesmas são organizadas em 

grupos e subgrupos. Ao final, apresentaremos a você um modelo de pla-

no de contas simplificado.

A aula seis está repleta de informações importantes. É fundamental que 

você separe uma parte do seu tempo para os estudos. Assimilar o melhor 

possível deste conteúdo é relevante para o seu bom desempenho nas 

aulas seguintes. Vamos lá?

6.1 Conceito de conta
A contabilidade é a ciência que possui o intuito de registrar todos os fa-

tos administrativos que venham a ocorrer em uma entidade. Para que os 

registros dos fatos sejam feitos de forma correta, é necessário que estes 

sejam efetuados separadamente, segundo sua natureza. Denomina-se 
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“Conta” cada um destes agrupamentos de fatos de igual natureza.

Em contabilidade, contas são denominações contábeis que identificam e 

controlam elementos contábeis de natureza semelhante. Conta é o regis-

tro de débitos e créditos da mesma natureza, identificados por um título 

que qualifica um componente do patrimônio ou uma variação patrimo-

nial. Conta é a representação prática dos elementos patrimoniais. Para 

cada elemento constitutivo do Patrimônio (ativo, passivo ou patrimônio 

liquido), existe uma conta para representá-lo. Assim, para o dinheiro exis-

tente, temos uma conta própria para representá-lo que se chama “Caixa”. 

Exemplos de contas: Móveis e Utensílios, Duplicatas a Receber, Duplicatas 

a Pagar. (CREPALDI, 2010)

 

Uma conta completa apresenta os seguintes elementos: Nome da conta, 

histórico da operação, data de ocorrência da operação, valor do débito, 

valor do crédito e saldo. 

 

Comumente é utilizado o modelo resumido de conta (razonete), também 

conhecida como Conta em forma de T, na qual o nome da conta fica aci-

ma, no lado esquerdo são efetuados os lançamentos a débito e, no lado 

direito, são efetuados os lançamentos a crédito.

6.2 Classificação das contas
De acordo com os ensinamentos contábeis, as contas são classificadas em 

dois grupos: contas patrimoniais e contas de resultado.

6.2.1 Contas patrimoniais 
 As contas patrimoniais são aquelas que representam a situação estática, 

o patrimônio: bens, direitos, obrigações e o patrimônio líquido. Podem ser 

ativas quando representarem bens e direitos, ou passivas, quando repre-

sentarem obrigações.

As contas patrimoniais ativas terão sempre saldo devedor e serão dispostas 

no lado esquerdo do Balanço Patrimonial e as contas patrimoniais passivas 

possuirão sempre saldo credor e estarão representadas no lado direito do 

Balanço Patrimonial.

São exemplos de contas patrimoniais: caixa, veículos, bancos, duplicatas a 

pagar etc.
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6.2.2 Contas de resultado:
Contas de resultado são aquelas que representam a situação dinâmica pos-

sibilitada pelas contas de receitas e despesas, ou seja, aquelas que alteram 

o patrimônio líquido da entidade.

As contas de receitas e despesas surgem durante o exercício social  e 

encerram-se no fim do exercício, não aparecem expressas no Balanço Pa-

trimonial, porém é através delas que se visualiza se a entidade auferiu lucro 

ou teve prejuízo.

As contas de despesas apresentarão sempre saldo devedor e as contas de 

receitas apresentarão sempre saldo credor.

São exemplos de contas de resultado: despesas de salários, receitas de 

vendas, receitas de aluguéis etc.

Para a melhor compreensão do que são as contas de resultado é funda-

mental que se tenha um conhecimento prévio sobre os conceitos de recei-

tas e despesas. Vejamos esses conceitos: 

a) Receitas - São entradas de elementos para o Ativo da empresa, de-

correntes de uma transação com terceiros, na forma de bens ou direitos 

que provocam um aumento da situação líquida da entidade, em virtude 

de não aumentarem o Passivo. (NEVES E VICECONTI, 2009)

b) Despesas - São gastos incorridos para, direta ou indiretamente, gerar 

receitas. As despesas podem diminuir o Ativo e/ou aumentar o Passivo, 

mas sempre provocam diminuições na Situação Líquida ou Patrimônio 

Líquido da entidade. (NEVES E VICECONTI, 2009) 

Para rever conceitos de receitas e despesas volte à aula 4

Exercício Social: trata-
se de um período de tempo 
de doze meses (não precisa 
obrigatoriamente coincidir com o 
ano civil) escolhido pela empresa 
para que a Contabilidade 
possa demonstrar sua situação 
financeira e patrimonial.

Existem contas de resultado 
que podem representar tanto 
despesas quanto receitas, 
são exemplos os aluguéis, 
juros e descontos. Você deve 
estar se perguntando como 
saber quando estas contas 
representam despesas e quando 
representam receitas, pois bem, 
na contabilidade utilizam-se 
adjetivos para diferenciar uma 
situação da outra. Veja os 
exemplos abaixo:
- Aluguéis: quando 
representar despesa poderá 
receber, por exemplo, as 
seguintes denominações: 
Aluguéis Passivos, Aluguéis 
Pagos ou Despesas de Aluguéis. 
Quando representar receitas 
receberá, por exemplo, as 
seguintes denominações: 
Aluguéis Ativos, Aluguéis 
Recebidos ou Receitas de 
Aluguéis.
- Juros: quando representar 
despesa poderá receber, 
por exemplo, as seguintes 
denominações: Juros Passivos, 
Juros Pagos ou Despesas de 
Juros. Quando representar 
receitas receberá, por exemplo, 
as seguintes denominações: 
Juros Ativos, Juros Recebidos ou 
Receitas de Juros.
-Descontos: quando 
concedidos pela empresa são 
considerados despesas e o 
registro é feito como Descontos 
Concedidos. Quando recebidos 
pela empresa são considerados 
receitas e o registro é realizado 
como Descontos Obtidos.
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6.3 Débito e crédito 
As palavras débito e crédito, em linguagem comum, possuem significados 

diferentes do que na terminologia contábil. O ideal é que o aluno, ao 

estudar contabilidade, não associe as palavras débito e crédito aos seus 

significados em linguagem comum, assim o aprendizado será facilitado.

Débito, em linguagem comum, significa dívida, uma situação negativa, 

dever algo a alguém. 

Na aula quatro, aprendemos sobre a representação gráfica do patrimônio, 

na qual são representadas as contas patrimoniais, feita em forma de T, nela 

o débito encontra-se no lado esquerdo. Da mesma forma ocorre com a 

representação das contas de resultado, que também são representadas em 

forma de T, sendo o lado esquerdo o lado do débito.

Crédito, em linguagem comum, significa situação positiva, possibilidade 

de compra a prazo etc. 

Considerando a representação gráfica em forma de T, utilizada para a re-

presentação das contas patrimoniais, o crédito encontra-se no lado direito. 

Da mesma forma ocorre com a representação das contas de resultado, o 

crédito também se encontra no lado direito.

Podemos observar que, em representações gráficas em forma de T, tere-

mos sempre o débito no lado esquerdo (lado do Ativo) e o crédito no lado 

direito (lado do Passivo). Observe o quadro abaixo:

Para facilitar o entendimento de débito e crédito, temos abaixo um exem-

plo:

A empresa X efetua a compra à vista de uma máquina. Neste caso, ocor-

reu um fato e, consequentemente, surge a necessidade de registrá-lo, o 

primeiro passo para efetuar o devido registro é identificar quais contas se-

rão movimentadas, neste caso, especificamente, são duas contas: a conta 

Caixa e a conta Máquinas e Equipamentos. 
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Por que estas contas? 

É simples, conforme aprendemos com Luca Pacioli, todo débito deve ter 

um crédito correspondente. Débito e crédito são nomes utilizados para 

indicar entrada e saída de recurso em determinadas contas. A conta que 

receberá a aplicação de recurso sofrerá um débito e a conta representante 

da origem do recurso sofrerá um crédito. Assim sendo, a conta Máquinas 

e Equipamentos representa a aplicação do dinheiro, sendo consequente-

mente debitada, e a conta caixa a origem do dinheiro, sendo creditada.

Ainda tem dúvidas? Fique tranquilo, durante as próximas aulas, lhe serão 

apresentados vários casos práticos que permitirão a familiarização com o 

mecanismo de débito e crédito.

6.4 Saldo das contas
O saldo de uma conta é a diferença entre o valor total dos débitos e o valor 

total dos créditos realizados. O saldo pode ser: devedor, credor ou nulo. 

Observe cada um desses tipos.

• Devedor: o saldo de uma conta será devedor quando, depois de con-

frontados os débitos e os créditos, os valores dos débitos forem maiores 

do que os valores dos créditos.

• Credor: o saldo de uma conta será credor quando, depois de confron-

tados os débitos e os créditos, os valores dos débitos forem menores do 

que os valores dos créditos.

• Nulo: o saldo de uma conta será nulo quando depois de confrontados 

os débitos e os créditos, os valores dos débitos forem iguais aos valores 

dos créditos.

Visando facilitar o entendimento, veja o exemplo abaixo:

Suponhamos que a empresa X tenha recebido em sua conta Caixa um 

débito no valor de R$ 35.000,00 referentes ao recebimento de uma venda 

efetuada, outro débito referente ao recebimento de aluguel de um equi-

pamento no valor de R$ 3.000,00 e um crédito no valor de R$ 10.000,00 

referentes ao pagamento de uma duplicata. Ao confrontarmos o total de 

débitos e o total de créditos, teremos um saldo devedor de R$ 28.000,00 
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(35.000,00 + 3.000,00 – 10.000,00), o saldo é devedor, uma vez que a 

soma dos débitos é maior do que o total dos créditos. 

6.5 Organização das contas na contabili-
dade

Há uma padronização para a apresentação das contas nas demonstra-

ções contábeis. Visando a organização das informações dispostas nos 

demonstrativos contábeis, torna-se essencial que o profissional responsá-

vel pela contabilidade da entidade obedeça às normas legais específicas.

No que se refere à elaboração do Balanço Patrimonial, a Lei 6.404/76 esta-

belece a organização expressa abaixo:

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo 

os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de 

modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação fi-

nanceira da companhia.

 § 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decres-

cente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, 

nos seguintes grupos:

I – ativo circulante; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo 

prazo, investimentos, imobilizado e intangível. (Incluído pela 

Lei nº 11.941, de 2009)

§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes 

grupos:

I – passivo circulante; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

II – passivo não circulante; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 

2009)

III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de 

capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, 

ações em tesouraria e prejuízos acumulados. (Incluído pela 

Lei nº 11.941, de 2009)
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 § 3º Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver 

direito de compensar serão classificados separadamente.

Ativo

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:

I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis 

no curso do exercício social subseqüente e as aplicações de re-

cursos em despesas do exercício seguinte;

II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após 

o término do exercício seguinte, assim como os derivados de 

vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas 

ou controladas (artigo 243), diretores, acionistas ou participan-

tes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usu-

ais na exploração do objeto da companhia;

III - em investimentos: as participações permanentes em outras 

sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis 

no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da 

atividade da companhia ou da empresa;

IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto 

bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da 

companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, 

inclusive os decorrentes de operações que transfiram à compa-

nhia os benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada 

pela Lei nº 11.638,de 2007)

V – no diferido: as despesas pré-operacionais e os gastos de 

reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento 

do resultado de mais de um exercício social e que não configu-

rem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na efici-

ência operacional; (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007) 

(Revogado pela Medida Provisória nº 449, de 2008) (Revogado 

pela Lei nº 11.941, de 2009)

VI – no intangível: os direitos que tenham por objeto bens in-

corpóreos destinados à manutenção da companhia ou exerci-
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dos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio ad-

quirido. (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)

Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional 

da empresa tiver duração maior que o exercício social, a clas-

sificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo 

desse ciclo.

Passivo Exigível

Art. 180.  As obrigações da companhia, inclusive financia-

mentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, se-

rão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem 

no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se tiverem 

vencimento em prazo maior, observado o disposto no pará-

grafo único do art. 179 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 

11.941, de 2009)

Resultados de Exercícios Futuros

Art. 181. Serão classificadas como resultados de exercício 

futuro as receitas de exercícios futuros, diminuídas dos cus-

tos e despesas a elas correspondentes (Revogado pela Lei nº 

11.941, de 2009)

Patrimônio Líquido

Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante 

subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.

§ 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas 

que registrarem:

a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o 

valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem 

valor nominal que ultrapassar a importância destinada à for-

mação do capital social, inclusive nos casos de conversão em 

ações de debêntures ou partes beneficiárias;

b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de 
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subscrição;

c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)  

(Revogado pela Lei nº 11.638,de 2007)

d) (revogada). (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)  

(Revogado pela Lei nº 11.638,de 2007)

§ 2° Será ainda registrado como reserva de capital o resul-

tado da correção monetária do capital realizado, enquanto 

não-capitalizado.

§ 3º Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimo-

nial, enquanto não computadas no resultado do exercício em 

obediência ao regime de competência, as contrapartidas de 

aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do 

ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor 

justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas expedidas 

pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na compe-

tência conferida pelo § 3o do art. 177 desta Lei. (Redação 

dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

§ 4º Serão classificados como reservas de lucros as contas 

constituídas pela apropriação de lucros da companhia.

§ 5º As ações em tesouraria deverão ser destacadas no ba-

lanço como dedução da conta do patrimônio líquido que 

registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição.

6.6 Plano de contas
Depois de ter aprendido um pouco sobre as contas, você já deve ter 

percebido a importância delas para o correto registro dos fatos ocor-

ridos na entidade. É essencial que a empresa mantenha a organiza-

ção das contas obedecendo aos princípios e às normas contábeis.

É fundamental a manutenção de um planejamento para se saber quais as 

contas serão utilizadas pela empresa,  com essa finalidade, elabora-se um 

plano de contas.

Disponível em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm. 
Acesso em:  Abr 2013
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O que é um plano de contas?

Plano de contas é o conjunto das contas que uma empresa utiliza para 

efetuar seus lançamentos contábeis. É um instrumento importan-

te para a execução correta do processo contábil de uma instituição.

Não existe um modelo único de plano de contas, ao elaborar o plano 

de contas de uma empresa, deve-se considerar seu ramo de atividade, 

seus interesses, características, seu porte e as necessidades dos usuá-

rios das informações geradas, obedecendo sempre os dispositivos legais, 

que atualmente são representados pela Lei nº 6.404/76. Este plano de 

contas possui a característica de flexibilidade, podendo a qualquer mo-

mento, de acordo com a necessidade, acrescer contas específicas para 

o registro de fatos antes não previstos para a atividade da empresa.

São três os componentes a serem observados ao se elaborar um plano de 

contas: o elenco de contas, o manual de contas e os modelos padroniza-

dos de demonstrações contábeis:

Elenco de contas: trata-se da estrutura do plano de contas, consiste na or-

denação de todas as contas que são utilizadas para o registro dos fatos em 

uma determinada entidade. O elenco irá abranger os nomes e códigos de 

cada conta utilizada pela entidade. As contas elencadas são divididas em 

grupos e subgrupos, conforme disposto pela legislação (Lei nº 6.404/76).

Manual de contas: trata-se de um manual em que são detalhadas informações 

sobre cada uma das contas contidas no plano de contas, várias informações 

podem ser oferecidas pelo manual de contas, como por exemplo: seu código 

numérico, função, funcionamento, título, natureza e critérios de avaliação.

O manual de contas também irá demonstrar exemplos de lançamentos 

raros, informações sobre documentos auxiliares aos registros contábeis e 

roteiros para conciliações de dados.

O manuseio do manual de contas é importante para o contabilista, pois 

fornece informações essenciais sobre o motivo da existência de cada uma 

das contas, a natureza do saldo, qual conta debitar e qual creditar e outras 

informações.
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Veja abaixo um exemplo:

                                                                                                                                             Fonte: RIBEIRO, 2010

Modelos padronizados de demonstrações contábeis: trata-se da parte do 

plano de contas que traz modelos das Demonstrações Contábeis que de-

vem ser elaboradas de forma periódica pela empresa. De acordo com o ar-

tigo 176 da Lei nº 6.404/76, as empresas deverão elaborar, ao final de cada 

exercício social, as seguintes demonstrações financeiras: Balanço Patrimo-

nial, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do 

Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstra-

ção do Valor Adicionado (para as companhias abertas).

Noções sobre estrutura do plano de contas
Primeiramente, as contas receberão uma numeração. Este número encon-

tra-se à esquerda e facilita o manuseio, como se fosse um endereço para 

cada conta dentro do plano de contas.

1.1 ATIVO CIRCULANTE
Composto por contas utilizadas para o registro de Bens e Direitos 

de qualquer natureza, realizáveis até o término do Exercício Social 

seguinte.

1.1.1 DISPONIBILIDADES
Composto por contas utilizadas para o registro de Bens Numerários 

de livre e imediata movimentação.

1.1.1.01 Caixa 
Função: representa o valor dos Bens Numerários em poder da em-

presa, normalmente compostos por dinheiro e cheques.

Funcionamento: debitada pelas entradas de dinheiro ou cheques de 

Terceiros e creditada pelas saídas de dinheiro ou cheques de Terceiros 

recebidos pela empresa.

Natureza: devedora

1.1.1.02 Bancos conta Movimento
Função: representa o valor dos Bens Numerários da empresa deposi-

tados em conta corrente bancária.

Funcionamento: debitada pelas entradas de dinheiro na conta cor-

rente bancária, provenientes de depósitos efetuados em dinheiro ou 

em cheques, ou de avisos de créditos efetuados pelos bancos e cre-

ditada pelas saídas de dinheiro da conta bancária, decorrentes de 

saques por emissão de cheques, ordens de pagamentos ou avisos de 

débitos efetuados pelos bancos.

Natureza do saldo: devedora.
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A numeração deve ser disposta no plano de contas seguindo o nível ou 

grau das contas. O que determinará a quantidade de níveis de contas 

será a necessidade da entidade. A codificação também evita a confusão 

entre as contas do Ativo, do Passivo, contas de Despesas e de Receitas.

Em último nível de contas, ganham o nome de analíticas e são as que re-

cebem os lançamentos contábeis, automaticamente, ao terem seus saldos 

aumentados ou diminuídos, influenciarão na mesma proporção as contas 

de nível superior. 

As contas que não pertencem ao último nível são conhecidas como 

sintéticas ou totalizadoras, os lançamentos contábeis não são direta-

mente efetuados nessas contas, seus saldos são alterados devido aos 

lançamentos efetuados nas contas analíticas. Veja o exemplo abaixo:

Efetuando lançamentos que alterem para mais ou para menos o sal-

do da conta analítica FGTS estaremos, automaticamente, provocan-

do mudanças na mesma proporção nas contas sintéticas: Impostos 

e contribuições a Recolher, no Passivo Circulante e em todo o Passivo.

A partir de agora, elaboraremos passo a passo um plano de con-

tas simplificado, atribuiremos em nosso plano de contas os códi-

gos abaixo, observe que assim formaremos o primeiro nível de contas:

Saberemos então que sempre que o código de uma conta iniciar com 

o número 1, ela é pertencente ao grupo do Ativo, iniciando com 2, 

pertence ao Passivo, iniciando com 3, pertence ao grupo das Despe-

sas, as que possuírem o início com o número 4 representarão Receitas.
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Observe abaixo como fica nosso plano de contas ao acrescentarmos o 

segundo nível de contas:

O nível 3 demonstra a qual grupo pertencem as contas, veja como nosso 

plano de contas fica ao acrescentarmos o nível 3:
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Nosso plano de contas simplificado está praticamente pronto, vamos ago-

ra adicionar o nível 4, ao qual serão acrescentadas subcontas que demons-

tram o tipo de registro efetuado. Veja:
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 Fonte: ZANLUCA, Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/planodecontas.htm>             

               Acesso em:  06 abr. 2013

Pronto! Nosso plano de contas simplificado está concluído. É importante 

lembrar que não existe um modelo padrão de plano de contas, cada em-

presa possui características próprias que deverão ser observadas no mo-

mento de se elaborar seu plano de contas.

O modelo simplificado de plano de contas que demonstramos pode gerar 

algumas dúvidas, porém não fique preocupado caso se deparar com al-

gum item lhe pareça estranho, no decorrer da disciplina, você irá compre-

ender de forma natural.

Resumo
No decorrer da aula, abordamos os conceitos de contas, débito e crédito 

e plano de contas. Tratamos também da classificação das contas e da di-

visão delas em grupos e subgrupos do Ativo e do Passivo. Por meio dos 

conteúdos desenvolvidos, você pôde perceber a importância de um plano 

de contas adequado à entidade.

Neste momento, sugerimos que você realize as atividades de aprendiza-

gem, assim o que você viu na aula seis ficará mais claro e solidificado. 

Vamos lá?

Atividades de aprendizagem 
1) As contas listadas abaixo enquadram-se em uma das opções disponí-

veis, analise cada uma e marque: 1 – Ativo, 2 – Passivo, 3 – Receitas e

4 - Despesas:

a) (  ) Caixa

b) (  ) Veículos

c) (  ) Fornecedores

d) (  ) Despesas com depreciação

e) (  ) Vendas de Mercadorias

2) Suponhamos que uma empresa possua a conta Veículos com saldo ini-
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cial de R$ 120.000,00. Durante o exercício social, efetuou as seguintes 

transações: adquiriu um veículo no valor de R$ 40.000,00, sendo 50% do 

valor pago à vista e o restante com 30 dias. Efetuou a venda de um de seus 

veículos usados por R$ 20.000,00, sendo este valor correspondente ao seu 

preço de custo. Adquiriu ainda outro veículo no valor de R$ 30.000,00. 

Assinale a alternativa que informa corretamente o saldo final da conta 

veículos:

a) R$ 150.000,00

b) R$ 170.000,00

c) R$ 160.000,00

d) R$ 180.000,00

e) R$ 210.000,00

3) Durante a aula, você aprendeu o que são contas patrimoniais e de resul-

tado. Analise as opções abaixo e atribua (P) para contas Patrimoniais e (R) 

para contas de Resultado:

(  ) Veículos

(  ) Caixa

(  ) Receita de Vendas

(  ) Despesas com juros

(  ) Receita de juros

(  ) Duplicatas a pagar

(  ) Receita  de aluguel

(  ) Receita de juros

(  ) Despesas de Salários

(  ) Despesas de Aluguel

4) Elabore um conceito de plano de contas informando qual sua importân-

cia para uma entidade.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Prezado(a) estudante

Finalizamos por aqui nossa sexta aula! Você cumpriu mais uma etapa den-

tro da disciplina de Contabilidade Geral. Esperamos que tenha compreen-

dido o conteúdo apresentado e que ele contribua para sua qualificação 

profissional. Animado(a)  para continuar? Encontro você na próxima aula 

na qual o tema será escrituração.



Rede e-Tec BrasilAula 7 - Escrituração 73

Aula 7 - Escrituração

Objetivos:

• Apresentar elementos necessários á escrituração contábil; 

• Demonstrar os passos da escrituração contábil e seus registros nos 

livros obrigatórios;

• Reconhecer as fases da escrituração contábil e os livros para onde são 

destinadas essas informações.

Caro(a) estudante;

Os registros contábeis são, por assim dizer, o ponto de partida da elabo-

ração e controle das contas patrimoniais de uma empresa. O aprendizado 

referente ao método das partidas dobradas para a escrituração dos lança-

mentos diários, o controle das variações nas contas verificadas no razão, 

assim como a responsabilidade das informações prestadas pelo executor 

desses dados, são de extrema importância e fundamentais para o ciclo 

inicial da contabilidade. Vamos iniciar descrevendo o Método das Partidas 

Dobradas.

7.1 Partidas dobradas
Na contabilidade, o Método das Partidas Dobradas, descrito pela pri-

meira vez por Luca Pacioli, em 1494, é o sistema utilizado nas empresas 

para registrar as transações financeiras. 

Esse método parte da premissa de que cada conta representada em uma 

empresa ou organização reflete um aspecto em particular do negócio 

como um valor monetário e que para cada lançamento contábil existe 

pelo menos um débito para cada crédito com valor idêntico.

A regra se aplica em todas as contas que em determinado registro contá-

bil pode ter mais que um valor a ser debitado e mais que um valor a ser 

creditado. Nesse caso, a partida dobrada também será expressa da forma 
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em que todos os valores lançados a crédito devem ser idênticos a todos os 

valores lançados a débito.

Por débito, entende-se tudo que entra na empresa, ou seja, algo que se 

tem ou se adquire. Exemplos: entrada de caixa, aquisição de mercadorias, 

aquisição de equipamentos etc.

Por crédito, entende-se tudo que sai da empresa, ou seja, a fonte do débi-

to. Exemplos: Saída de mercadorias, pagamento de despesas, pagamento 

de gastos diversos etc.

As contas devedoras devem ser apresentadas do lado esquerdo do razone-

te e do balancete de verificação, enquanto que as contas credoras devem 

estar do lado direito desse demonstrativo. A seguir, trataremos do Lança-

mento contábil.

7.2 Lançamento contábil (elementos fun-
damentais do lançamento)

O lançamento contábil é a forma como a contabilidade registra os fatos 

que afetam (ou que possam vir a afetar) o patrimônio da empresa.

A estrutura do lançamento tem por alicerce o secular método das "parti-

das dobradas", segundo o qual todo débito deve, concomitantemente, ser 

correspondido por um crédito ou vice-versa. 

Contabilmente, partida tem o mesmo significado de lançamento ou as-

sentamento, ocorrendo diariamente nas empresas operações consideradas 

simples e outras consideradas complexas no que se refere às formas de 

lançamentos contábeis.

Dessa forma, é possível dizer que o lançamento contábil é o registro do 

fato contábil. Todo fato que origina um lançamento contábil deve estar 

suportado em documentação hábil e idônea. Continuando os estudos, tra-

taremos sobre a representação resumida do Livro Razão e dos Razonetes.

7.3 Razonetes
Razonete é uma representação gráfica e resumida do Livro Razão, que 

mostra os valores lançados a débito e/ou a crédito da conta num determi-

nado período, além do respectivo saldo.           
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Nos razonetes são identificados:

a) o nome da conta com o respectivo grupo ou subgrupo;

b) os lançamentos a débito e a crédito (em seu lado direito, são registradas 

as contas creditadas; no lado esquerdo, as contas debitadas);

c) os totais de débitos e créditos;

d) o saldo da conta, que poderá ser devedor ou credor, dependendo da 

confrontação dos totais de débitos e créditos (se for devedor, ficará de-

monstrado do lado esquerdo; se for credor, será demonstrado do lado 

direito do razonete).

Assim, de forma resumida, o razonete é um modelo de acumulação dos 

valores representativos de cada conta no qual, ao final de determinado 

período, é possível se conhecer o efetivo saldo do elemento patrimonial 

podendo ter saldo devedor, quando se referir a contas desse grupo, ou 

saldo credor, quando mencionar contas desse campo específico.

O razonete é apresentado no modelo de “T”, conforme apresentação a 

seguir:

Vimos, até aqui, que o razonete é uma representação gráfica e resumida 

do Livro Razão. A seguir, faremos uma abordagem sobre a finalidade do 

Livro Diário e do Livro Razão.

7.4 Livro diário
O registro no Livro diário, obrigatório pela legislação brasileira, é o que 

expressa às operações da empresa no seu dia a dia, devendo obedecer as 

Normas Brasileiras de Contabilidade.

Sua inexistência, para as empresas optantes pelo Lucro Real, ou sua escri-

turação em desacordo com as normas contábeis sujeitam a empresa ao ar-

bitramento do Lucro, para fins de apuração de alguns impostos, tais como 

o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro.
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Os fatos ocorridos em determinada data devem ser lançadas no Livro Di-

ário em ordem cronológica, com individualização, clareza e referência ao 

documento probante, assim como todas as operações ocorridas e quais-

quer outros fatos que provoquem variações patrimoniais.

Pode ser escriturado por meio de partidas (lançamentos) mensais, pela 

escrituração resumida ou sintética e por formulários contínuos quando a 

entidade adotar a escrituração contábil por meio de processo eletrônico.

De forma resumida, o livro diário contempla os lançamentos diários das 

empresas, com base no método das partidas dobradas, de forma a regis-

trar todas as alterações ocorridas no patrimônio das entidades.

7.5 Livro razão
O Livro Razão é obrigatório pela legislação comercial e tem a finalidade de 

demonstrar a movimentação analítica das contas escrituradas no diário e 

constantes no balanço.

Tem o mesmo sentido do razonete, pois apresenta as movimentações de-

vedoras e credoras ocorridas em determinado período e o saldo da conta 

a que se refere, devendo apresentar o nome da empresa, CNPJ, data e 

período a que se refere. Exemplo:

--------------------------------------------------------------------------------------------

Empresa X Ltda                                        Data 02/01/X0

CNPJ 00000000000                                 Período 01 a 02/01/X0 

Conta Banco

Data                    Histórico                     Débito            Crédito           Saldo

01/01/X0            Saldo Inicial             10.000,00                               10.000,00
02/01/X0            Depósito                     5.000,00                        5.000,00                           

Saldo Total                                           15.000,00                       15.000,00                           

--------------------------------------------------------------------------------------------

Os valores registrados no livro Razão partem dos lançamentos contá-

beis, os quais possuem simbolicamente algumas fórmulas. Vamos en-

tão conhecer as quatro fórmulas utilizadas para o registro contábil.

7.6 Fórmulas de lançamentos
O lançamento contábil é o registro do fato contábil. Todo fato que 

origina um lançamento contábil deve estar suportado em docu-

mentação hábil e idônea. Para registrar qualquer fato contábil exis-

tem quatro fórmulas (ou modalidades) de lançamentos, a saber:
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1ª fórmula: caracteriza-se pela simplicidade. Requer uma conta devedora 

e uma conta credora.

2ª fórmula: modalidade de lançamento de complexidade intermediá-

ria, que requer uma conta devedora e duas ou mais contas credoras.

3ª fórmula: igualmente de complexidade intermediária, esta fórmula re-

quer duas ou mais contas devedoras e apenas uma conta credora.

4ª fórmula: menos usual e mais complexa do que as anteriores, requer 

duas ou mais contas devedoras e duas ou mais contas credoras.

           

Há que se ressaltar que o lançamento contábil não se resume a “débito e 

crédito”, mas deve possuir também:

1. O valor (res) expresso (s) em moeda nacional. 

2. Data do lançamento. 

3. Histórico: descrição do fato contábil de forma clara, evidenciando de 

forma analítica o registro da operação.

Exemplos de Lançamentos:

1ª fórmula:
Histórico: Depósito Bancário com recursos do caixa da Cia A para conta 

própria no Banco do Brasil S. A., no valor de R$20.000,00.

Data do Lançamento: 01/01/20X1.

Lançamento:

Débito:  Banco do Brasil Conta Movimento: R$20.000,00 a

Crédito: Caixa : R$20.000,00

2ª fórmula:
Histórico: Depósito Bancário com recursos do caixa da Cia A e recursos 

de depósito de Clientes, divididos em partes iguais, para conta própria no 

Banco do Brasil S. A., no valor de R$20.000,00.

Data do Lançamento: 01/01/20X1.

Lançamento:

Débito: Banco do Brasil Conta Movimento: R$20.000,00 a

Crédito: Caixa :    R$10.000,00

Crédito: Clientes: R$10.000,00
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3ª fórmula:
Histórico: Recebimentos de valores de Clientes no valor de R$20.000,00, 

sendo 50% em dinheiro e o restante mediante depósito bancário para 

Banco do Brasil S. A.

Data do Lançamento: 01/01/20X1.

Lançamento:

Débito: Caixa: R$10.000,00

Débito: Banco do Brasil Conta Movimento: R$10.000,00 a

Crédito: Clientes: R$20.000,00

4ª fórmula:
Histórico: Recebimentos de valores de Clientes e de outras Con-

tas a Receber no valor de R$10.000,00 cada, sendo 50% em dinhei-

ro e o restante mediante depósito bancário para Banco do Brasil S. A.

Data do Lançamento: 01/01/20X1.

Lançamento:

Débito: Caixa: R$10.000,00

Débito: Banco do Brasil Conta Movimento: R$10.000,00 a

Crédito: Clientes: R$10.000,00

Crédito: Contas a Receber: R$10.000,00

Para finalizar os conteúdos desta aula, apontaremos as responsabi-

lidades que um  Contabilista deve ter ao fazer a escrituração contábil.

7.7 Responsabilidade pela escrituração
A escrituração contábil acerca das demonstrações contábeis é de atribui-

ção e responsabilidade exclusivas de Contabilista legalmente habilitado a 

desenvolver essa tarefa.

O contabilista deverá assinar as demonstrações financeiras obrigató-

rias, com a indicação do seu número de registro no Conselho Regio-

nal de Contabilidade – CFC, obtido atualmente através de prova de 

suficiência realizada no Estado em que desenvolve suas atividades.

Os contabilistas, dentro do âmbito de sua atuação e no que se re-

ferir à parte técnica, serão responsabilizados, por qualquer falsida-

de dos documentos que assinarem e pelas irregularidades de es-

crituração praticadas no sentido de fraudar o Imposto de Renda.
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Verificada a falsidade do balanço ou de qualquer outro documento de 

contabilidade, o profissional que houver assinado tais documentos será 

declarado sem idoneidade para assinar quaisquer peças ou documentos 

contábeis.

O contabilista deve ter conhecimento das normas e princípios da profis-

são, principalmente o que determina o Código de Ética do profissional, 

fator determinante para o sucesso e melhor exercício da profissão no 

que se refere à própria categoria como para a sociedade como um todo.

          

Quando a ética e a moral não são respeitados no exercício da profis-

são contábil, os trabalhos executados deixam de ter credibilidade e pas-

sam a ser desacreditados pelas pessoas. Como consequência, pode 

ocorrer a perda de Clientes que primam pela qualidade e honestidade.

           

Dessa forma, é possível dizer que a ética atinge a vertente moral do 

exercício profissional do contabilista. Quando algum fato de notorieda-

de pública é divulgado, mancha a imagem dos profissionais como um 

todo e dessa forma ocorrem imensos prejuízos para a classe contábil. 

          

Outra vertente diz respeito à necessidade de fiscalização e contro-

le das atividades referentes aos trabalhos desenvolvidos pela contabi-

lidade nas empresas. É de fundamental importância que os mesmos 

sejam desenvolvidos com esmero, qualidade e confiabilidade, no sen-

tido de comunidade, como um todo, poder perceber a necessidade do 

papel desenvolvido por profissionais capacitados que possam desen-

volver suas tarefas de forma íntegra e tempestiva, valorizando assim 

a classe de forma geral e dando a ela a real importância que merece.

             

Chegamos então ao final da aula e a seguir iremos resolver um exercício 

prático abrangendo o conteúdo abordado.

Considere a constituição da empresa A.

a) Constituição da empresa A em 01/01/20XX com capital subscrito (capi-

tal social) no valor de R$100.000,00, sendo 50% em dinheiro e 50% com 

depósito em conta bancária do Banco Real S.A.

b) Compra de mercadorias em 10/01/200X1 no valor de R$30.000,00, 

mediante cheque. 
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c) Compra de veículos em 20/01/200X1 no valor de R$32.000,00, sendo 

80% em dinheiro e o restante mediante cheque.

d) Venda de Mercadorias em 30/01/200X1, a preço de custo, no valor de 

R$25.000,00, sendo 50% a vista e o restante mediante cheque.

Resolução:

Lançamentos diários:

a) Histórico: Constituição empresa A com capital subscrito de R$100.000,00, 

50% em dinheiro e 50% mediante conta no Banco Real S.A.

Data do Lançamento:  01/01/20XX

Débito: Caixa =                                   R$ 50.000,00

Débito: Banco Conta Movimento =    R$ 50.000,00 a   

Crédito: Capital Social=                     R$100.000,00    

b) Histórico: Compra de mercadorias no valor de R$30.000,00, mediante 

cheque do Banco Real S.A.

Data do Lançamento: 10/01/20XX

Débito: Mercadorias =                                  R$ 30.000,00

Crédito: Banco Conta Movimento=           R$ 30.000,00          

      

c) Histórico: Compra de veículos no valor de R$32.000,00, sendo 80% em 

dinheiro e o restante mediante cheque do Banco Real S.A.

Data do Lançamento: 20/01/20XX

Débito: Veículos =                               R$ 32.000,00 a

Crédito= Caixa=                                   R$ 25.600,00

Crédito: Banco Conta Movimento =    R$   6.400,00    

d) Histórico: Venda de Mercadorias, a preço de custo, por R$25.000,00, 

sendo 50% à vista e o restante mediante depósito em conta do Banco Real 

S.A.

Data do Lançamento: 30/01/20XX

Débito: Caixa=                                  R$ 12.500,00

Débito: Banco Conta Movimento=   R$ 12.500,00 a

Crédito= Mercadorias=                     R$ 25.000,00
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Lançamentos em Razonetes:

Os saldos totais das contas são encontrados pela soma de to-

dos os valores devedores, subtraídos da soma dos valores credores.

Note que a soma dos valores devedores são, e devem ser, iguais à soma 

dos valores credores, ou seja, cada qual apontou um montante de 

R$100.000,00.

Resumo
Nesta aula mostramos que o método das partidas dobradas indica que 

para cada lançamento contábil existe pelo menos um débito para cada cré-

dito com valor idêntico, lembrando que débito representa tudo que entra 

e crédito tudo que sai da empresa. Abordamos também o lançamento 

contábil que representa a forma como a contabilidade registra os fatos 

que afetam o patrimônio da empresa podendo ser expressa de quatro for-

mas distintas.

Vimos que razonete é um modelo de acumulação dos valores devedores 

e credores, expresso em forma de “T”. 

Comentamos que o livro diário apresenta as operações da empresa no 

seu dia a dia e que o livro razão tem como finalidade demonstrar a movi-

mentação analítica das contas escrituradas no diário. 

Finalmente, estudamos que a responsabilidade pela escrituração contá-
bil acerca das demonstrações contábeis é de atribuição exclusiva do Con-

tabilista.

Para aprofundar seus 
conhecimentos, consulte os sites 
e a bibliografia indicada:
http://www.portaltributario.
com.br/guia/escrituracao.html
http://www.receita.fazenda.
gov.br/pessoajuridica/dipj/2005/
pergresp2005/pr288a297.htm

Livros: 
FIPECAFI. Manual de 
contabilidade societária. 
São Paulo, Atlas, 2010.
GONÇALVES, Eugênio Celso. 
Contabilidade Geral. 7 ed. 
São Paulo: Atlas, 2011.
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Agora é sua vez de praticar. Vamos lá! 

Atividades de aprendizagem
1) Descreva o significado do Método das Partidas dobradas.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) Defina Débito e Crédito na Contabilidade e dê exemplos.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3) Defina Lançamento Contábil e Razonete. Dê exemplos de ambos.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4) Defina Livro Diário e Livro Razão apresentando as diferenças entre am-

bos.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5) Quais são as fórmulas de Lançamento Contábil? Explique cada uma 

delas.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6) De quem é a responsabilidade pela escrituração contábil? O que pode 

ocorrer ao profissional caso ele não seja ético?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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7) Com base nos dados a seguir, faça os lançamentos com base no méto-

do das partidas dobradas, apuração de cada conta em razonetes da Com-

panhia X Ltda em 2.0X0.

a) Constituição da empresa X em 01/02/20XX com capital subscrito no 

valor de R$80.000,00 em dinheiro.

b) Compra de mercadorias em 08/02/20XX,  à vista, no valor de 

R$18.500,00.

c) Compra de máquinas em 19/02/20XX, à vista, no valor de R$23.000,00.

d) Venda de Mercadorias em 28/02/20XX, à vista e a preço de custo (aqui-

sição), no valor de R$12.500.00.

Lançamentos:

Razonetes:

           

Caro/a estudante;

Tratamos nesta aula de alguns conteúdos significativos sobre a escritura-

ção contábil, livros obrigatórios e sobre a responsabilidade do profissional 

de contabilidade sobre os dados informados. 

Está percebendo como a contabilidade é interessante?

Pode até parecer um pouco complicado, mas com a realização das ativida-

des de aprendizagem e a consulta ao material para apoio das informações 

aqui descritas, certamente seu aprendizado ocorrerá naturalmente.  Você 

está se aproximando cada vez mais dessa ciência social tão importante a 

todas as empresas e entidades de forma geral que se chama “Contabili-

dade”.

A seguir, abordaremos as variações do patrimônio líquido. Animado? Va-

mos em frente!
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Aula 8 - Variações do Patrimônio
               Líquido

Objetivos:

• Apresentar elementos que influenciam nas variações do Patrimônio 

Líquido; 

• Demonstrar os grupamentos das contas necessárias a apuração do 

resultado; referentes a Receita, Custos e Despesas;

• Reconhecer os grupos de contas de resultado referentes a Receita, 

Custos e Despesas.

• Apurar o resultado do exercício e o balancete de verificação.

Prezado (a) estudante.

Esta aula tratará de variações do patrimônio líquido. Este é um novo con-

teúdo tão importante quanto os demais para a sua qualificação.  Conti-

nue atento(a) e disciplinado(a) em seus estudos.

As contas patrimoniais são compostas de Bens + Direitos, com saldos do 

lado esquerdo dos razonetes e de Obrigações + Patrimônio Líquido com 

saldos do lado direito dos razonetes. Importante também se faz mensurar 

as chamadas “Contas de Resultado” compreendidas como Receitas (ven-

das), Custos (gastos na fabricação) e Despesas (gastos pós-fabricação) 

que, quando confrontadas, servem para indicar se houve lucro ou preju-

ízo em determinado período expressa na ARE – Apuração do Resultado 

do Exercício. 

No sentido de verificar a conformidade de todos os registros contábeis, é 

importante destacar o Balancete de Verificação como sendo o demons-

trativo que indicará se os dados apurados e lançados de acordo com o 

método das partidas dobradas estão concordando entre a soma total dos 

valores devedores e credores. 



Contabilidade GeralRede e-Tec Brasil 86

O aprendizado referente a esses tópicos mencionados é a base para a 

elaboração dos demonstrativos contábeis obrigatórios que serão aborda-

dos mais a frente em tópicos específicos. Primeiramente, estudaremos as 

Receitas.

8.1 Receitas
 As contas devedoras e credoras, referentes aos bens, direitos e obrigações, 

após apuração de seus saldos, são acumuladas nos Razonetes a fim de afir-

mar o método das partidas dobradas, em que o total dos débitos devem 

ser igual aos valores dos créditos.

Além das contas já mencionadas, devem ser acrescentadas no movimento 

das empresas as chamadas “Contas de Resultado”, ou seja, as contas que  

irão indicar o resultado do período da empresa, o qual pode ser positivo 

(lucro) ou negativo (prejuízo). A seguir são elencadas as descrições dessas 

contas:

Assim, as Receitas são valores efetivamente vendidos pela empresa, resul-

tantes das operações de entrega de mercadorias a terceiros, em empresas 

industriais, comerciais ou prestadoras de serviços. 

O saldo da conta Receita é credor por se referir a uma saída para empresa. 

Esse fato resulta na contrapartida em dinheiro ou valores a receber a serem 

lançados a débito por se tratarem de entradas de recursos.

A definição de receita surge no curso das atividades ordinárias de uma 

entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, 

honorários, juros, dividendos, royalties e aluguéis.

Os Ganhos representam outros itens que se enquadram na definição de 

receita e podem ou não surgir no curso das atividades ordinárias da enti-

dade, representando aumentos nos benefícios econômicos. 

Vários tipos de ativos (bens + direitos) podem ser recebidos ou aumenta-

dos por meio da receita. Como exemplos podem ser citados o caixa e as 

contas a receber que são provenientes de vendas ou prestação de serviços 

à vista ou a prazo. 

A receita também pode resultar da liquidação de passivos. Por exemplo, a 

entidade pode fornecer mercadorias e serviços a um credor em liquidação 
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da obrigação de pagar um empréstimo. A seguir, abordaremos os Custos. 

8.2 Custos
Os Custos são gastos relativos a bem ou serviço utilizado na produção de 

outros bens ou serviços. Especificamente em empresas industriais, refere-

-se aos gastos ocorridos durante o processo produtivo.

Um outro conceito indica que custo significa um gasto econômico relacio-

nado à fabricação de produtos ou prestação de serviços. Os custos podem 

ocorrer em qualquer outro tipo de atividade ou até mesmo na vida das 

pessoas comuns quando se desejar saber qual é o seu custo de vida.

Para tentar estimar o custo de vida de uma pessoa, é necessário saber 

quais são os itens relativos a sua manutenção, ou seja, quais seriam os 

gastos necessários a sua sobrevivência ou que ainda esta pessoa considere 

com essencial para si. É claro que isso pode variar de cidadão para cida-

dão, mas como exemplos podem ser citados os gastos com alimentação, 

roupas, sapatos e outros valores considerados obrigatórios no cotidiano de 

certa pessoa.

Importante destacar que a menção feita a gastos indica que o mesmo pode 

se referir tanto a custos como a despesas dependendo exclusivamente do 

momento em que ocorre em determinada empresa. O próximo assunto a 

ser tratado são as Despesas.

8.3 Despesas
As Despesas são gastos necessários para obtenção de receita, ou seja, são 

todos os gastos ocorridos após o processo de fabricação ou prestação de 

serviços em uma empresa. É importante também ressaltar que a definição 

de gastos se enquadra tanto na definição de custos como de despesas, 

estando separados apenas pelo momento em que ocorrem.

Há certa confusão na separação entre custos e despesas, mas uma forma 

simples de diferenciá-los é separar os gastos ocorridos no processo produ-

tivo ou de serviços, identificados como custo e todos os gastos que ocorre-

rem após esse processo devem ser chamados de despesas.

Já como exemplo aplicado em pessoas comuns, pode-se dizer que outros 

gastos ocorridos, mas que não sejam fundamentalmente necessários à so-

brevivência, tais como viajar a passeio, tomar um sorvete ou comer em um 
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restaurante considerado caro podem ser considerados como despesas pelo 

fato de serem esporádicos. Trataremos em seguida do Resultado.

8.4 Resultado
Os conceitos apresentados através da confrontação entre Receitas, Custos 

e Despesas são necessários para identificação do lucro ou prejuízo gerado 

por uma empresa em determinado período, também chamado de Resul-
tado.

Na contabilidade, o resultado operacional bruto pode ser encontrado atra-

vés da subtração entre as receitas do período (vendas) diminuídas dos cus-

tos das mercadorias vendidas (CMV).

O CMV é encontrado por meio da soma dos estoques iniciais, advin-

dos do período anterior, somados às compras de mercadorias do pe-

ríodo, subtraídos dos estoques finais do período em questão. Sua 

fórmula pode ser assim apresentada: Custo das Mercadorias Vendi-

das (CMV) = Estoque Inicial (EI) + Compras (C) – Estoques Finais (EF).

Ainda no que se refere ao CMV. é importante destacar que o mesmo pode 

ser calculado pelos sistemas de inventário periódico ou permanente, sendo 

que neste último apurado pelos métodos do Primeiro que Entra – Primeiro 

que Sai (PEPS); Último que Entra – Primeiro que Sai (UEPS) e pela Média 

Ponderada Móvel (MPM). Esses métodos serão tratados mais adiante em 

tópico específico.

Por sua vez, o resultado operacional líquido pode ser obtido, de forma 

resumida, através da subtração entre o resultado operacional bruto, de-

duzido das despesas do período. Importante destacar que essas despesas 

podem ser operacionais, administrativas ou financeiras.

Como forma de demonstrar se ocorreu lucro ou prejuízo em determinado 

período, a contabilidade conta com o ARE – Apuração do Resultado do 

Exercício, tópico esse que será tratado a seguir.

8.5 A conta ARE – apuração do resultado 
do exercício

A ARE consiste basicamente na separação entre receitas, a serem lançadas 

do lado direito do razonete (credor), e os custos e despesas, a serem lança-

dos do lado esquerdo do razonete (devedor). A diferença dos valores entre 
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ambos resultará no lucro, caso o saldo seja credor, ou em prejuízo, caso o 

saldo seja devedor. Exemplos: 

a) Custos ocorridos no período:      R$25.000,00.

    Despesas ocorridas no período:  R$18.000,00

    Receitas do período:                   R$60.000,00.

Lançamentos na ARE:

b) Custos ocorridos no período:      R$34.000,00.

    Despesas ocorridas no período:  R$23.000,00

    Receitas do período:                   R$50.000,00.

Lançamento na ARE:

O cálculo do ARE, conforme descrito anteriormente, serve para verificar se 

ocorreu lucro ou prejuízo em certo período. Esse modelo deve ser aplicado 

de forma mais completa no Demonstrativo do Resultado do Exercício – 

DRE, o qual, além das contas já mencionadas, deduz também da receita 

outros elementos necessários e obrigatórios pela legislação brasileira. Esse 

tópico será abordado mais adiante em capítulo específico sobre o tema. 

Agora vamos aprender como fazer lançamentos de valores devedores e 

credores no Balancete de Verificação.

8.6 Balancete de verificação
O Balancete de Verificação consiste em apresentar os saldos das con-

tas apurados no Razão (razonetes) separando-os entre valores a dé-

bito e a crédito, onde a soma de todos os seus elementos devedo-

res devem ser idênticos à soma de todos os elementos credores.

O Balancete de Verificação não é um demonstrativo obrigatório, mas serve 

de base para se ter certeza de que os lançamentos foram corretamente 
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efetuados pela contabilidade, pois ambos os campos (débito e crédito) 

devem ter os mesmos valores.

Exemplo de lançamentos de valores devedores e credores e demonstração 

no Balancete de Verificação:

1) Constituição da empresa A em 01/01/20XX com capital subscrito no 

valor de R$70.000,00 em dinheiro:

Débito: Caixa (dinheiro)   R$70.000,00 a

Crédito: Capital Social     R$70.000

O caixa refere-se à entrada de recursos e portanto é um valor lança-

do a débito e o Capital Subscrito (capital social) que representa a cons-

tituição da empresa em si e que dá suporte aos recursos próprios da 

empresa, refere-se à saída de recursos, ou seja, o montante que a 

empresa deverá considerar como valor a ser pago aos sócios/acionis-

tas caso a empresa se encerre e, portanto, representa um crédito.

2) Compra de mercadorias, à  vista, no valor de R$10.000,00:

Débito: Mercadorias (estoques)  R$10.000,00 a

Crédito: Caixa (dinheiro)            R$10.000,00

As mercadorias referem-se à entrada de recursos e portanto é um valor 

lançado a débito e o Caixa, nesse caso, representa a forma que as merca-

dorias foram pagas e com isso relacionadas à saída de recursos, ou seja, 

um crédito.

3) Compra de equipamentos à vista no valor de R$15.000,00:

Débito: Equipamentos        R$15.000,00 a

Crédito: Caixa (dinheiro)   R$15.000,00 

Os equipamentos referem-se à entrada de recursos e portanto é um va-

lor lançado a débito e o Caixa representa a forma como os equipamentos 

foram pagos e com isso relacionados à saída de recursos, ou seja, um 

crédito. 
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Lançamentos nos Razonetes:

Elaboração do Balancete de Verificação

As variações de caixa e de quaisquer outras contas podem sofrer alte-

rações positivas ou negativas que serão apuradas no razonete. As-

sim, uma conta que inicialmente teve seu saldo devedor ou cre-

dor pode aumentar ou diminiur de valor, porém seu saldo sempre 

será no campo de sua ocorrência, ou seja, se devedor ou credor.

Dessa forma, o Balancete de Verificação pode ser considerado como 

um modelo que afirma em toda sua conjectura o método das partidas 

dobradas, pois demonstra que os valores devedores e credores só po-

dem ser idênticos se os lançamentos iniciais e a acumulação nos razo-

netes forem corretamente lançados em seus campos (débito e crédito)

Para que você tenha um melhor aprendizado sobre os conteúsos desen-

volvidos nesta aula, vamos acompanhar a resolução do exemplo a seguir.

Exercício Resolvido sobre ARE e Balancete de Verificação

1) Com base nos dados a seguir, elabore a ARE e o Balancete de Verifica-

ção.

a) Receita bruta com vendas:               R$200.000,00

c) Custo das Vendas:                           R$160.000,00

d) Despesas do período:                       R$ 50.000,00
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e) Caixa:                                        R$  29.000,00

f) Estoques de Mercadorias:                 R$  28.000,00

g) Empréstimos a Pagar:                      R$ 32.000,00

h) Capital Social:                                  R$ 50.000,00

i) Investimentos:                                  R$ 15.000,00

Resolução:

Elaboração do Balancete de Verificação

Note que o resultado apurado na ARE vem diretamente para o Ba-

lancete de Verificação. No caso aqui citado, como o resultado foi ne-

gativo (prejuízo), o saldo dessa conta (R$10.000,00) fica lançada no 

débito pelo fato de não haver conta negativa no Balancete. Caso hou-

vesse lucro, o resultado seria lançado no lado credor (também positivo).

           

Você ainda tem dúvidas sobre o conteúdo?

É comum que isso ocorra, pois você está num processo de aprendi-

zagem e conhecendo  novos fatos.  Assim, sempre a primeira sensa-

ção é a de que não estamos compreendendo, mas o que está real-

mente ocorrendo é que são muitas informações a sererm assimiladas. 

Com a realização dos exercícios propostos e a consulta ao material para 

apoio do conteúdo exposto, certamente  esse proceso caminhará natural-

mente.         

Para solidificar seu 
conhecimento, sugerimos que 
você acesse os sites abaixo e 

também consulte a bibliografia 
indicada.

http://www.fontedosaber.com/
administracao/variacoes-do-

patrimonio-liquido.html

http://www.
portaldecontabilidade.com.br/

tematicas/custo-ou-despesa.htm

Livros: 
FIPECAFI. Manual de 

contabilidade societária. 
São Paulo, Atlas, 2010.

GONÇALVES, Eugênio Celso. 
Contabilidade Geral. 7 ed. 

São Paulo: Atlas, 2011.  
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Resumo
Nesta aula, vimos que as Receitas são as vendas da empresa, resultante 

das operações de entrega de mercadorias a terceiros, em empresas indus-

triais, comerciais ou prestadoras de serviços. Já os Custos são gastos relati-

vos a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Na 

indústria, refere-se aos gastos ocorridos na produção. Apontamos que as 

Despesas são gastos necessários para obtenção de receita, pós-produção 

e o resultado nasce da confrontação entre Receitas, Custos e Despesas 

para identificação do lucro ou prejuízo gerado em determinado período. 

Mostramos também que a ARE consiste basicamente na separação entre 

receitas, custos e despesas. A diferença resultará no lucro, caso o saldo seja 

credor, ou em prejuízo, caso o saldo seja devedor. E finalmente constata-

mos que o Balancete de Verificação consiste em apresentar os saldos 

das contas, separando-as entre valores a débito e a crédito, em que a 

soma de todos os débitos devem ser idênticos à soma de todos os créditos.

Sugiro que releia a aula antes de iniciar as atividades de aprendizagem, 

caso tenha alguma dúvida.

Atividades de aprendizagem
1) Defina Receitas e Resultado.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

2) Defina Custos e Despesas.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

3) Defina ARE e Balancete de Verificação.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________
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4) Com base nos dados a seguir, elabore a ARE e o Balancete de Verifica-

ção.

a) Receita bruta com vendas:              R$100.000,00

c) Custo das Vendas:                          R$  50.000,00

d) Despesas do período:                      R$  10.000,00

e) Caixa:                                             R$    7.500,00

f) Contas a Receber:                           R$  30.000,00

g) Contas a Pagar:                               R$  23.000,00

h) Capital Social:                                R$  70.000,00

i) Equipamentos:                                R$  95.500,00

Apuração da ARE:

Balancete de Verificação:

Caro(a) estudante

Chegamos ao final de mais uma aula, em que abordamos temas importantes 

visando sua qualificação como técnico em finanças. Acreditamos que você 

está percebendo que as informações estão ficando cada vez mais claras para 

você. Dando continuidade à disciplina, na próxima aula, trataremos dos cri-

térios para avaliação dos estoques. Continue aplicado(a)  em seus estudos!
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Aula 9 - Critérios para Avaliação dos 
Estoques

Objetivos:

• Apresentar os tipos de Inventários para Avaliação de Estoques e sua 

influência no cálculo do Custo das Mercadorias Vendidas - CMV; 

• Demonstrar as formas de apuração dos estoques pelos métodos PEPS, 

UEPS e MPM;

• Reconhecer os mecanismos de apuração de estoques como elemento 

fundamental na apuração do resultado do exercício das entidades.

Bem vindo(a) a um novo conteúdo. Nesta aula, você terá a oportunida-

de de verificar os critérios para avaliação do estoques. Mais uma vez, há 

um encadeamento relacionado a tudo que você pôde estudar até aqui. 

Animado(a)? Prossiga para complementar a aprendizagem que você ini-

ciou na aula 1.

Você teve a oportunidade de aprender até agora que os lançamentos di-

ários das empresas são acumulados em suas contas específicas do razão 

(razonetes) que servem como parâmetro para apuração do resultado do 

exercício – ARE e comparação entre os valores devedores e credores apura-

dos no Balancete de Verificação.

Pois bem, um dos elementos necessários e fundamentais na apuração do 

resultado do exercício é a apuração do Custo das Mercadorias Vendidas 

– CMV, o qual, embora pareça bastante simples, possui formas diferentes 

de mensuração dos estoques, sendo o Inventário Periódico e o Inventário 

Permanente.                     

Especificamente no Inventário Permanente é possível apurar os estoques 

por três métodos diferentes, sendo esses, o método do Primeiro Esto-

que que entra na Empresa ser o primeiro Estoque que será baixado – 

PEPS, o método do Primeiro Estoque que entra na Empresa ser o último 

Estoque que será baixado – UEPS e o método que a cada aquisição de 

mercadorias os Estoques se ajustam a Preço Médio Ponderado – MPM.          
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Esses métodos serão abordados a seguir sendo importante destacar que o 

aprendizado referente aos mesmos é a base para a apuração do resultado 

do exercício, necessário à elaboração dos demonstrativos contábeis obri-

gatórios que serão abordados mais adiante em tópicos específicos. Vamos 

inicialmente tratar do Inventário Periódico.

9.1 Inventário periódico
O termo inventário é usado para designar o estoque disponível para a ven-

da no curso normal da empresa, bem como os artigos que serão utilizados 

na produção de mercadorias a serem vendidas. 

Os inventários representam um dos mais ativos elementos nas operações 

comerciais, sendo continuamente adquiridos, transformados e revendidos. 

Assim, inventariar consiste em analisar os elementos patrimoniais de um 

dado patrimônio, descrevê-los, classificá-los e atribuir-lhes um valor.

Os registros de inventário controlam o estoque em constante movimento 

e servem para a avaliação periódica dos resultados das operações e a de-

terminação da situação financeira da empresa. O inventário constitui peça 

fundamental no levantamento do estoque de uma empresa, compreen-

dendo a conferência física de sua existência e seu valor em moeda.

Existem dois tipos de inventários, sendo o Inventário Periódico e o In-

ventário Permanente. Especificamente, o Inventário Periódico designa o in-

ventário físico em intervalos fixos (mensal, trimestral, semestral ou anual). 

É o sistema de classificação do controle de estoques para itens de deman-

da independentes, no qual o número de itens de demanda é revisado em 

intervalos de tempo a tempo, não sendo possível apurar os estoques a 

qualquer momento em que se queira saber seu real valor. Como vimos, há 

dois tipos de inventários, o Periódico que acabamos de abordar e o Perma-

nente, de que trataremos a seguir.

9.2 Inventário permanente
No sistema de inventário permanente, o Custo da Mercadoria Vendida – 

CMV significa o valor dos estoques vendidos é apurado em cada venda, 

ou seja, é possível saber o valor dos estoques a cada venda realizada ou a 

qualquer tempo que seja necessário se conhecer o real valor dos estoques 

da companhia. 
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Os registros permanentes de estoques são um importante instrumento de 

controle, pois possibilitam um controle mais eficiente dos investimentos 

necessários à manutenção dos estoques em uma empresa, contendo tam-

bém dados uteis ao planejamento e à programação das atividades opera-

cionais.

Esse sistema oferece três métodos distintos para a apuração do Custo das 

Mercadorias Vendidas- CMV, sendo estes, o método PEPS- primeiro que 

entra - primeiro que sai, o método UEPS- último que entra - primeiro que 

sai e o método da média ponderada móvel – MPM, os quais serão tratados 

a seguir.

9.3 Método PEPS
O método PEPS ou FIFO (first-in, first-out) é aceito pela legislação nacio-

nal e prevê que as primeiras aquisições de mercadorias devem ser as que 

devem ser baixadas a cada venda como forma de controle dos estoques. 

Assim, os estoques que se encontram na empresa devem ser baixados in-

cialmente pelas primeiras aquisições, ou seja, se a empresa comprou mer-

cadoria em 01/01/X1, em 02/01/X1 e em 03/01/X1, no momento em que 

ocorrer qualquer venda, os estoques que serão baixados primeiramente 

serão as aquisições de 01/01/X1, seguidas das aquisições de 02/01/X1 para 

daí então baixar as relativas a 03/03/X1.

Esse método pode ser considerado como o que mantém os estoques mais 

novos, em valor, no depósito das empresas, uma vez que os mais antigos 

são vendidos primeiro, renovando-os constantemente.

Exemplo de cálculo para avaliação dos estoques pelo método PEPS.

a) Em 01/01/X1: Compra de 2.000 unidades de mercadorias ao custo de 

R$10,00/cada.

b) Em 10/01/X1: Venda de 1.500 unidades de mercadorias a R$20,00/

cada.

c) Em 19/01/X1: Compra de 1.000 unidades de mercadorias ao custo de 

R$12,00/cada.

d) Em 30/01/X1: Venda de 1.200 unidades de mercadorias a R$23,00/

cada.
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A segunda venda de mercadorias teve duas bases de cálculos diferentes, 

previsto pelo método PEPS, pelo qual baixou-se primeiramente os estoques 

anteriores para, em seguida, baixar as unidades que faltavam para comple-

tar as 1.200 unidades.

A saída deve ser baixada a preço de custo das referidas aquisições para 

que, ao final, somando-as, possa ser apurado o Custo das Mercadorias 

Vendidas – CMV.

O Estoque final é apurado pela sobra das unidades adquiridas multipli-

cadas pelo valor do custo das mercadorias que não foram efetivamente 

vendidas.

9.4 Método UEPS
O método UEPS ou LIFO (last-in, first-out) não é aceito pela legislação fiscal 

e prevê que as últimas aquisições de mercadorias devem ser as que devem 

ser baixadas a cada venda como forma de controle dos estoques. 

Assim, os estoques que se encontram na empresa devem ser baixados 

incialmente pelas últimas aquisições, ou seja, se a empresa comprou mer-

cadoria em 01/01/X1, em 02/01/X1 e em 03/01/X1, no momento em que 

ocorrer qualquer venda, os estoques que serão baixados primeiramente 

serão as aquisições de 03/01/X1, seguidas das aquisições de 02/01/X1 para 

daí então baixar as relativas a 01/03/X1.

Esse método pode ser considerado como o que mantém os estoques mais 

antigos, em valor, no depósito das empresas, uma vez que os mais novos 

são vendidos primeiro, não ocorrendo assim a renovação dos mesmos.

Exemplo de cálculo para avaliação dos estoques pelo método UEPS.

a) Em 01/01/X1: Compra de 2.000 unidades de mercadorias ao custo de 

R$10,00/cada.
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b) Em 10/01/X1: Venda de 1.500 unidades de mercadorias a R$20,00/

cada.

c) Em 19/01/X1: Compra de 1.000 unidades de mercadorias ao custo de 

R$12,00/cada.

d) Em 30/01/X1: Venda de 1.200 unidades de mercadorias a R$23,00/

cada.

A segunda venda de mercadorias teve duas bases de cálculos diferentes, 

previsto pelo método PEPS, onde baixou-se primeiramente os estoques an-

teriores para em seguida foram baixadas as unidades que faltavam para 

completar as 1.200 unidades.

A segunda venda de mercadorias teve duas bases de cálculos diferentes, 

previsto pelo método UEPS, onde baixou-se primeiramente os estoques 

atuais para em seguida foram baixadas as unidades que faltavam para 

completar as 1.200 unidades.

O Estoque final também ficou diferente do método PEPS pelo fato de a 

base de cálculo das unidades ser também diferente.

9.5 Método MPM
O método MPM ou Média Ponderada Móvel é aceito pela legislação na-

cional e prevê que as empresas que utilizam o controle permanente a cada 

aquisição de mercadorias ajuste seus estoques a valores médios entre o 

que já existia e o que foi adquirido.

Assim, os estoques que se encontram na empresa devem ser baixados 

incialmente pela média de suas aquisições, ou seja, se a empresa comprou 

mercadoria em 01/01/X1, em 02/01/X1 e em 03/01/X1, no momento em 

que ocorrer qualquer venda, os estoques que serão baixados primeiramen-

te serão os totais das aquisições ocorridas nesses três dias, divididos pela 
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quantidade de unidades também desses três dias, o saldo restante tam-

bém será computado por essa média.

Esse método pode ser considerado como o que mantém os estoques atu-

alizados, em valor, no depósito das empresas. Ocorre, no entanto, a ne-

cessidade da baixa dos estoques que, pela lógica, devem ser os estoques 

mais antigos para a atualização dos mesmos, embora não haja menção a 

isso neste método.

Exemplo de cálculo para avaliação dos estoques pelo método MPM.

a) Em 01/01/X1: Compra de 2.000 unidades de mercadorias ao custo de 

R$10,00/cada.

b) Em 10/01/X1: Venda de 1.500 unidades de mercadorias a R$20,00/

cada.

c) Em 19/01/X1: Compra de 1.000 unidades de mercadorias ao custo de 

R$12,00/cada.

d) Em 30/01/X1: Venda de 1.200 unidades de mercadorias a R$23,00/

cada.

A segunda venda de mercadorias teve apenas uma base de cálculo encon-

trado pela média do preço unitário obtido pela soma do saldo anterior  ao 

saldo da referida aquisição, dividido pelo total das unidades somadas de 

ambos.

Os valores referentes às saídas alteraram-se em comparação ao método 

PEPS e UEPS pelo fato de as vendas serem baixadas a preços médios. Como 

consequência, o Custo das Mercadorias Vendidas – CMV também ficou 

diferente.

O Estoque final também ficou diferente do método PEPS e do UEPS pelo 
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fato de a base de cálculo das unidades ser também diferente.

No Inventário Permanente, o Custo das Mercadorias Vendidas - CMV pelos 

três métodos mencionados (PEPS, UEPS e MPM), tem como base a soma 

dos estoques iniciais de mercadorias (EI), advindas do período anterior, so-

mados com as compras do período (C), subtraídos dos estoques finais do 

período (EF). Sua fórmula básica é a seguinte: CMV= EI + C – EF.

Exemplo de cálculo do CMV pela fórmula descrita acima:

Considere os seguintes fatos corridos na empresa X em 01/01/X1:

- Saldo de estoques remanescentes do período anterior: R$10.000,00;

- Compra de mercadorias ocorridas em X1: R$100.000,00

- Estoques remanescentes ao final desse período (X1): R$20.0000,00

Cálculo do CMV: EI + C –EF = 10.000+100.000-20.000 = 90.000.

Os estoques finais encontrados no período (R$20.000,00) servem para 

apuração do CMV e também como elemento a compor o Balanço Patri-

monial da Empresa nesse mesmo exercício.

Resumo
O termo Inventário é usado para designar o estoque disponível para a 

venda no curso normal da empresa. Temos dois tipos de inventário: o In-
ventário Periódico que controla a apuração dos estoques em intervalos 

fixos (mensal, trimestral, semestral ou anual) e o Inventário Permanente 
que permite que os estoques sejam avaliados a qualquer tempo. Aborda-

mos também os métodos de apuração dos estoques, tais como: o mé-
todo PEPS, no qual as primeiras aquisições de mercadorias devem ser as 

que devem ser baixadas primeiramente a cada venda, o método UEPS, 

segundo o qual as últimas aquisições de mercadorias devem ser baixadas 

primeiramente a cada venda e, por último, o método MPM que, a cada 

aquisição de mercadorias, ajusta os estoques a valores médios entre os que 

já existiam anteriormente.

Vamos praticar!

Para aprofundar seus 
conhecimentos a respeito dos 
conteúdos tratados nesta aula, 
recomendamos que você acesse 
os sites abaixo e consulte a 
bibliografia indicada.
http://www.
portaldecontabilidade.com.br/
guia/investoque.htm
http://www.exacon.com.br/ete/
cfc/cfc110ces.pdf

Livros: 
FIPECAFI. Manual de 
contabilidade societária. 
São Paulo, Atlas, 2010.
IUDÌCIBUS, Sérgio de. 
Contabilidade 
Introdutória/ Equipe de 
Professores da Faculdade de 
Economia, Administração e 
Contabilidade da USP. 11 ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
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Atividades de aprendizagem
1) Defina Inventário Periódico, Inventário Permanente e o Custo das Mer-

cadorias Vendidas.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) Defina os Métodos PEPS, UEPS, MPM.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3) Com base nos dados a seguir, apure o CMV da empresa X assim como 

o estoque final do período pelos Métodos PEPS, UEPS e MPM.

a) Em 02/02/X1: Compra de 3.000 unidades de mercadorias ao custo de 

R$12,00/cada.

b) Em 12/02/X1: Venda de 2.100 unidades de mercadorias a R$25,00/

cada.

c) Em 20/02/X1: Compra de 2.500 unidades de mercadorias ao custo de 

R$11,00/cada.

d) Em 28/02/X1: Venda de 2.900 unidades de mercadorias a R$26,00/

cada.

Método PEPS
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Método UEPS

Método MPM

Prezado(a) estudante

Finalizamos mais uma aula e, a seguir, veremos os demonstrativos con-

tábeis obrigatórios para as empresas sociedades anônimas. Você ainda 

tem  dúvidas? São elas que permitem buscar novos conhecimentos. Não 

desanime, estamos aqui para auxiliá-lo/a a construir seu conhecimento.

Até a próxima aula, na qual trataremos das Demonstrações Contábeis!
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Aula 10 - Demonstrações contábeis

Objetivos:

• Apresentar o Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE e o Balan-

ço Patrimonial; 

• Identificar as formas de elaboração desses demonstrativos;

• Elaborar a DRE e o Balanço Patrimonial;

• Reconhecer a importância do DRE e do Balanço Patrimonial para as 

entidades.

Caro(a) estudante;

Esta é a nossa última aula. Faça uma pausa e reflita a respeito de quanto 

você caminhou buscando se capacitar para a área na qual pretende atuar. 

Mas ainda não terminamos e o conteúdo a seguir é tão relevante quanto 

os demais.

Recentemente, ocorreram mudanças na Lei n° 6.404/76 - Lei das S.A., que 

buscaram adequar a forma de apresentação das demonstrações financei-

ras aos padrões internacionais.                

A partir dessas alterações passaram a ser obrigatórios para as empresas 

Sociedades Anônimas a utilização dos seguintes demonstrativos financei-

ros: Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE, 

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, Demonstração 

do Valor Adicionado – DVA e o Demonstrativo do Fluxo de Caixa – DFC.                   

Esses demonstrativos serão abordados a seguir!

 
10.1 Balanço patrimonial
O Balanço Patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira 

e patrimonial da empresa em determinada data, representando, portanto, 

uma posição estática. 
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No Balanço devem figurar na coluna do lado esquerdo o Ativo da entidade 

e na coluna do lado direito o Passivo e o Patrimônio Líquido. Essa atribui-

ção ocorre por mera convenção.

Conforme mencionado anteriormente, as alterações ocorridas na Lei n° 

6.404/76 a partir da Lei n° 11.638/07 e Medida Provisória (MP) 449/08 que 

se converteu na Lei 11.941/09, proporcionaram mudanças significativas no 

Balanço Patrimonial que ficou assim subdividido:

No Ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de 

liquidez (transforma-se mais rápido em dinheiro) dos elementos nelas re-

gistrados, nos seguintes grupos:

a) Ativo Circulante; 

b) Ativo não circulante, subdividido em:

Ativo Realizável a Longo Prazo;

Investimentos;

Imobilizado; 

Intangível. 

No passivo, as contas serão classificadas segundo a ordem decrescente de 

exigibilidade (deve-se pagar mais rapidamente), nos seguintes grupos:

a) Passivo Circulante

b) Passivo não circulante, subdividido em:

    Patrimônio Líquido subdividido em ;

        Capital Social;

        Reserva de Capital;

        Ajustes de Avaliação Patrimonial;

        Reserva de Lucros;

        Ações em Tesouraria; 

        Prejuízos Acumulados.

Com base nos dados a seguir, apresenta-se um modelo do Balanço Patri-

monial da Cia A com a inclusão de algumas contas referentes aos grupos.

Banco:                      R$  65.000,00

Estoques:                   R$  10.000,00

Contas a Receber:      R$100.000,00

Invetimentos:             R$  20.000,00

Imobilizado:               R$ 80.000,00
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Contas a Pagar:          R$  73.000,00

Salários a Pagar:         R$  10.000,00

Impostos a Pagar:       R$  32.000,00 

Contas a Pagar L. P.:  R$  18.000,00

Capital Social:            R$142.000,00

Resolução: Balanço Patrimonial

ATIVO                                                                 PASSIVO

Ativo Circulante     175.000 Passivo Circulante       115.000
Disponibilidades                  65.000     Contas a Pagar                    73.000

Contas a Receber              100.000     Impostos a Pagar                  32.000

Estoques                             10.000     Salários a Pagar                    10.000       

Ativo não Circulante 100.000          Passivo não Circulante    160.000
Ativo Realizável a Longo Prazo      0    Contas a Pagar a L. Prazo     18.000

Contas a Receber a Longo Prazo  0     Patrimônio Líquido             142.000                                                                        

Investimentos                      20.000

Em Empresas                        20.000    Capital Social                      142.000

Imobilizado                          80.000    Reserva de Capital                        0

Máquinas e Equipamentos   80.000    Ajustes de Avaliação Patrim           0

(-) Depreciação Acumulada           0    Reserva de Lucros                          0

Intangível                                       0    Ações em Tesouraria                      0

Pesquisas Pré-operacionais            0    Prejuízos Acumulados                    0

TOTAL                                275.000    TOTAL                                275.000

Note que estão respeitados os graus de liquidez no Ativo (que se transfor-

ma em dinheiro mais rapidamente) e de endividamento no Passivo (o que 

se deve pagar mais rapidamente).

Os itens sublinhados representam subgrupos que acumulam os valores das 

contas que se encontram logo abaixo dos mesmos. 

Embora os valores do Ativo Circulante e do Ativo não Circulante sejam 

diferentes do Passivo Circulante e do Passivo não Circulante, note que ao 

final a soma do total do Ativo deve ser igual à soma total do Passivo. 

10.2 Demonstrativo do resultado do exer-
cício – DRE

De acordo com a Lei 6.404/76, Lei das Sociedades Anônimas – S. A., a De-

monstração do Resultado do Exercício tem como objetivo principal apre-
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sentar de forma vertical resumida o resultado apurado em relação ao con-

junto de operações realizadas num determinado período, normalmente, 

de doze meses.

De acordo com a referida Lei, as empresas deverão, na Demonstração do 

Resultado do Exercício, discriminar:

- A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abati-

mentos e os impostos;

- A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços 

vendidos e o lucro bruto;

- As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das recei-

tas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;

- O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;

- O resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão 

para o imposto;

- O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do 

capital social.

Com base nos dados a seguir, é apresentado um modelo do Demonstrativo 

do Resultado do Exercício – DRE na Cia A:

Vendas Brutas no período:              R$200.000,00

Impostos sobre Vendas:                  R$  22.000,00

Custo das Mercadorias Vendidas:  R$100.000,00

Despesas Gerais:                             R$  25.000,00

Impostos sobre Lucro Líquido:       R$  10.000,00

Resolução - DRE:

Receitas de Venda de Mercadorias : 200.000

( - ) Deduções:     (22.000) 

  =   Receita Líquida:   178.000
( - ) Custo das Mercadorias Vendidas: (100.000)

  =   Lucro Bruto:     78.000                       
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( - ) Despesas Operacionais                   (25.000)                                                                                                              

  =   Resultado Operacional                    53.000
(+/-)Outras receitas e outras despesas             0

  =   Resultado antes Impostos                53.000
( - ) Impostos sobre Lucro                      (10.000)

  =  Lucro Líquido do Exercício            43.000

As contas relativas ao cálculo de todos os impostos (vendas e lucro) serão 

componentes do Balanço Patrimonial pelo motivo de estarem sendo ape-

nas provisionados e ainda não pagos. O Lucro ou Prejuízo apurado na DRE 

também será componente patrimonial e irá compor o Patrimônio Líquido 

da entidade.

10.3 Demonstração dos lucros ou prejuí-
zos acumulados – DLPA

A Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA busca evi-

denciar as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos 

acumulados, no Patrimônio Líquido. Esse demonstrativo deve também in-

dicar o montante do dividendo por ação do capital social e está subdividido 

em: 

- Saldo de exercícios anteriores: saldo de lucro de um período anterior;

- Ajustes de Exercícios Anteriores: decorrentes de efeitos da mudança de 

critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exer-

cício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes;

- Reversões de Reservas: reversão de valores calculados anteriormente me-

diante a utilização das reservas;

- Lucros ou Prejuízo Líquido do Exercício: resultado líquido apurado na De-

monstração do Resultado do Exercício;

- Transferência para Reservas: apropriações do lucro feitas para a cons-

tituição das reservas patrimoniais, tais como: reserva legal, reser-

va estatutária, reserva de lucros a realizar, reserva para contingências;  

As reservas de lucros são as contas de reservas constituídas pela apropria-

ção de lucros da companhia, sendo sua constituição efetivada por disposi-

ção da lei ou por proposta dos órgãos da administração.
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- Saldo Atual: saldo de lucro, caso exista após as distribuições anteriores.     

Observe um modelo da DLPA na Cia A:

a) Exemplo de elaboração da DLPA: A empresa ABC tem Capital de 

R$100.000,00 integralizado em dinheiro e possui 1.000 ações ordinárias. 

Em X1 apurou lucro no valor de R$20.000,00, sendo que sua administra-

ção estabeleceu as seguintes distribuições:

- Reserva Legal: 5%                                

- Reserva para Contingência: 3%

- Reserva de Lucros a Realizar: 4%           

- Restante dos Lucros em forma de dividendos.

Lucro por ação: Dividendos =  17.670 = R$17,67 por ação

                         N° de ações     1000

Para cálculo das Reservas Estatutária e Orçamentária, deve ser retirado o 

valor deduzido da Reserva Legal, ou seja, a base de cálculo para ambos é 

20.000 – 1000 = 19.000.

Existe também a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

- DMPL que apresenta as variações ocorridas no Patrimônio Líquido das 

entidades. Sua elaboração é facultativa para as Companhias S. A, porém 

pode ser utilizada em substituição à Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 

Acumulados (DLPA). 

As contas indicadas na DMPL são praticamente idênticas à DLPA, porém 

inclui toda a movimentação ocorrida no Patrimônio Líquido.
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Por sua utilização não ser obrigatória na S.A. esse demonstrativo não será 

aqui abordado, porém fica como sugestão uma pesquisa para conhecer 

esse demonstrativo no seguinte endereço: 

10.4 Demonstração do valor adicionado – 
DVA

A Demonstração do Valor Adicionado – DVA é o informe contábil que 

evidencia, de forma sintética, os valores correspondentes à formação da 

riqueza gerada pela empresa em determinado período e sua respectiva 

distribuição.

A subdivisão da DVA se dá, basicamente, através da mensuração do des-

tino dado aos recursos, utilizando para tal boa parte dos elementos cons-

tantes na DRE, como por exemplo: Receitas, Matéria Prima, CMV, distribui-

ções para pessoal, impostos, dentre outros.

Um modelo de DVA é apresentado a seguir a partir dos dados informados 

abaixo:

- Receitas: R$100.000,00                        

- Matéria Prima consumida: R$20.000,00

- Custo das Mercadorias (CMV):  R$40.000,00  

- Distribuições: Pessoal e Encargos: R$12.000,00     

- Impostos e Taxas: R$6.500,00

DVA

http://www.
portaldecontabilidade.com.br/
guia/demonstmutapl.htm 
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10.5 Demonstrativo do fluxo de caixa
O Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC busca esclarecer de forma con-

densada as entradas e saídas da conta Caixa (caixa + banco) em determi-

nado período ou exercício geradas por atividades operacionais, de investi-

mento e de financiamentos, tendo como base as informações contidas no 

Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício (lucro 

ou prejuízo). 

O DFC tem o propósito de demonstrar como ocorreram as movimentações 

de disponibilidades em um dado período de tempo. Pode ser apresentado 

pelo modelo direto ou indireto sendo que em ambos é subdividido nas 

seguintes atividades:

Operacionais: compreendem as transações que envolvem a consecução do 

objeto social da Entidade. 

Investimentos: compreendem as transações com os ativos financeiros, as 

aquisições ou vendas de participações em outras entidades e de ativos 

utilizados na produção de bens ou prestação de serviços ligados ao objeto 

social da Entidade. 

Financiamentos: incluem a captação de recursos dos acionistas ou cotistas 

e seu retorno em forma de lucros ou dividendos, a captação de emprésti-

mos ou outros recursos, sua amortização e remuneração.

              

O DFC demonstra as origens e aplicações que ocorreram em determinado 

período em uma empresa. As origens referem-se aos aumentos de Passivo 

ou as reduções de Ativos e as aplicações referem-se ao destino dado para 

os recursos, ou seja, em que foram aplicados.

               

Existem dois tipos de DFC, sendo o Modelo Direto e Modelo Indireto. A 

Lei n° 11.638/07, que tornou obrigatória a utilização desse demonstrativo, 

não indica qual dos modelos deverá ser utilizado pelas companhias S. A. 

Abordaremos aqui somente o DFC Modelo Indireto. 

                

Para preenchimento dos campos referentes ao DFC modelo indireto, utili-

zam-se as análises das variações ocorridas de um período para o outro (X2 

– X1), ou seja, faz-se uma apuração entre as origens e aplicações ocorridas 

e compara-se o resultado com as variações ocorridas nas disponibilidades 

(caixa e bancos) da empresa.
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1) Exemplo de elaboração do DFC em seu respectivo modelo:

BALANÇO PATRIMONIAL CIA A

No Exemplo acima (destacado em negrito), é possível perceber que a variação do 

caixa (X2 – X1) foi igual a R$10.000,00, assim como a variação dos bancos (X2 

– X1) também foi de R$10.000,00. Tem-se, portanto, que a variação das dispo-

nibilidades (Caixa + Bancos) correspondem a R$20.000.00 positivos, ou seja, au-

mentou de um ano para o outro. Assim, para que o DFC esteja correto, as demais 

variações percebidas (origens – aplicações) em todas as outras contas deverão 

ter saldo idêntico às variações das disponibilidades que foram de R$20.000,00.

As variações das demais contas (X2 – X1) foram:

- Contas a receber (X2 – X1): variação de R$5.000,00 (aplicação);

- Imobilizado (X2 – X1): variação de R$10.000,00 (aplicação);

- Fornecedores (X2 – X1): variação de R$20.000,00 (origem);

- Contas a Pagar (X2 – X1): variação de R$11.000,00 (origem);

- Empréstimos a Pagar a Pagar (X2 – X1): variação de R$4.000,00 (origem);

- Capital Social (X2 – X1): variação de R$ 0,00 , ou seja, sem alteração.

Para verificação do resultado, as origens são tratadas como positivas, pois re-

presentam entrada de recursos e as aplicações como negativas, pois repre-

sentam saída de recursos. Dessa forma, os saldos ficam assim representados:

Origens: 20.000 + 11.000 + 4.000 = 35.000

Aplicações: 5.000 + 10.000 = 15.000

Onde, Origens – Aplicações = 35.000 – 15.000 = 20.000 positivo (idêntico à va-

riação das disponibilidades).

Os dados apresentados no DFC ficariam assim:

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

Aumento de Contas a Receber:           (5.000)

Aumento de Fornecedores:                  20.000



Contabilidade GeralRede e-Tec Brasil 114

Aumento de Empréstimos a Pagar:                  4.000

Caixa Líquido das Atividades Operacionais:  19.000

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:

Aumento de Imobilizado:        (10.000)

Caixa Líquido das Atividades de Investimento:  (10.000)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:

Aumento de Contas a Pagar:         11.000

Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos:  11.000

10.6 Notas explicativas
As notas explicativas referem-se a informações adicionais que necessitem ser apre-

sentadas como complemento a dados que não podem ser identificados nos de-

monstrativos contábeis.

Observe exemplos da utilização de notas explicativas:

- Alterações na forma de apuração dos estoques: se a empresa mudar, por exem-

plo, a forma de apuração dos estoques do método PEPS para a MPM, ou vice-

-versa. Caso a empresa não informe tal alteração, uma auditoria ou uma fiscali-

zação provavelmente não perceberia.

- Alterações na forma de cálculo da depreciação, amortização ou exaustão (con-

tas retificadoras do ativo): caso não sejam informadas possíveis alterações, uma 

auditoria ou uma fiscalização provavelmente não perceberia. Para finalizar a 

aula recomendamos que você acesse os sites e as bibliografias indicadas.   

Resumo
Nesta aula, apontamos que o Balanço Patrimonial demonstra a posição finan-

ceira e patrimonial da empresa em determinada data. Vimos que a Demonstra-

ção do Resultado do Exercício apresenta o resultado apurado por uma empresa 

em certo período. A Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – 

DLPA evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos 

acumulados, no Patrimônio Líquido. Também abordou-se a Demonstração do 

Valor Adicionado – DVA que evidencia os valores correspondentes à formação 

da riqueza gerada pela empresa em determinado período e sua respectiva dis-

tribuição. A seguir, tratamos do Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC que 

busca esclarecer de forma condensada as entradas e saídas da conta Caixa (caixa + 

Sites:
http://www.

portaldecontabilidade.
com.br/tematicas/

demonstracaodovalor.htm
http://www.

portaldecontabilidade.
com.br/tematicas/

ademonstracaodosfluxos.htm
http://www.

portaldecontabilidade.com.br/
guia/demonstracaodoresultado.

htm
http://www.facape.br/waldenir/
cf/Demonstracoes_Financeiras_

Alteacoes_Lei_6404.pdf

Livros: 
FIPECAFI. Manual de 

contabilidade societária. 
São Paulo, Atlas, 2010.

IUDÌCIBUS, Sérgio de. 
Contabilidade 

Introdutória/ Equipe de 
Professores da Faculdade de 

Economia, Administração e 
Contabilidade da USP. 11 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 
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banco) em determinado período ou exercício geradas por atividades operacionais, 

de investimento e de financiamentos. Finalmente, comentamos que as Notas Ex-

plicativas se referem a informações adicionais que necessitem ser apresentadas 

como complemento a dados que não podem ser identificados nos demonstrativos 

contábeis.

 

Vamos à resolução das atividades de aprendizagem?

Atividades de aprendizagem
1) Defina Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE, 

apresentando um modelo simplificado com suas principais contas.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2) Com base nos dados a seguir, elabore o Demonstrativo de Resultado do Exercí-

cio – DRE e o Balanço Patrimonial.

Vendas Brutas no período: R$ 750.000,00

Impostos sobre Vendas:  R$ 110.000,00

Custo das Mercadorias Vendidas: R$ 320.000,00

Despesas Administrativas: R$   98.000,00

Despesas com Vendas:  R$   32.000,00

Despesas Financeiras:  R$     8.000,00

Bancos:    R$ 142.000,00

Estoques:    R$   98.000,00

Contas a Receber:  R$ 100.000,00

Invetimentos em Empresas: R$   90.000,00

Máquinas e Equipamentos: R$ 200.000,00

Contas a Pagar:   R$ 120.000,00

Salários a Pagar:   R$   45.000,00

Impostos a Pagar:  R$ (vindos da DRE – Impostos s/ vendas)

Prejuízo do Período:  R$ (vindo da DRE)

Contas a Pagar L. P.:  R$   60.000,00

Capital Social:   R$ 113.000,00

Resolução:

DRE:
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Balanço Patrimonial:

3) Defina DLPA, DVA, DFC e notas explicativas.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4) Com base nos dados a seguir, elabore a DLPA da Cia BV.

A empresa ABC tem Capital de R$250.000,00 subscrito em dinheiro e pos-

sui 2.000 ações ordinárias. Em X1 apurou lucro no valor de R$50.000,00, 

sendo que sua administração estabeleceu as seguintes distribuições:

- Reserva Legal: 5%                                

- Reserva para Contingência: 6%

- Reserva de Lucros a Realizar: 7%           

- Restante dos Lucros em forma de dividendos.

5) Com base nos dados a seguir, elabore a DVA da Cia BV.

- Receitas: R$210.000,00        

- Provisão para Devedores Duvidosos: 12.000               

- Matéria Prima consumida: R$55.000,00

- Custo das Mercadorias (CMV): R$100.000,00

- Distribuições: Pessoal e Encargos: R$18.000,00     

- Impostos e Taxas: R$12.500,00
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6) Com base nos dados a seguir, separe as origens e aplicações de recursos e ela-

bore o DFC modelo indireto.

BALANÇO PATRIMONIAL CIA B

ORIGENS:

APLICAÇÔES: 

E assim encerram-se as nossas aulas! 

O aprendizado  deve ser uma constante em nossas vidasss.  Agora que você in-

gressou nesse vasto campo contábil, continue estudando e praticando para se 

manter atualizado(a)  e se tornar um profissional competente!

Boa Sorte!
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Palavras finais

Prezado/a estudante;

Durante as aulas, você teve a oportunidade de aprender conceitos 

de grande relevância para o profissional de finanças. A disciplina Con-

tabilidade Geral é fundamental para a área que você pretende atuar. 

Visando a formação de um profissional de finanças que se desta-

que no tão competitivo mercado de trabalho, foram abordados te-

mas que lhe darão suporte para a tomada de decisões em sua 

profissão. O conhecimento do funcionamento da contabilidade é consi-

derado uma ferramenta que poderá fazer a diferença no mercado atual.

Esperamos que as aulas tenham sido proveitosas e que você pro-

cure aprofundar os conteúdos desenvolvidos, buscando ou-

tras fontes, afinal, você deu um grande e importante passo, po-

rém existe muito mais a descobrir e aprender sobre contabilidade. 

Desejamos que esse curso tenha contribuído de forma significativa 

para sua formação e lembre-se sempre de que o que faz um profissio-

nal ganhar destaque no mercado de trabalho é um conjunto de quali-

dades que dependem muito de sua força de vontade e determinação.

Acreditamos em você!
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Guia de soluções

Aula 1
Atividade 1 – O objetivo da primeira atividade é desenvolver no aluno a 

reflexão acerca do conceito de contabilidade, permitindo que o mesmo 

consiga diferenciar características básicas desse conceito entre alternativas 

com equívocos. A resposta correta é a alternativa: “d) É uma ciência social 

e tem por objetivo analisar, controlar e registrar o patrimônio das aziendas, 

apurar o resultado e gerar informações úteis para tomada de decisões”.

Atividade 2 – Torna-se essencial para o profissional de finanças o co-

nhecimento do método das partidas dobradas, devido à importância que 

representa para a ciência contábil, diretamente ligada ao setor financeiro. 

Ao propormos a segunda atividade, o objetivo é fazer com que o aluno 

adquira um conhecimento solidificado acerca do conceito deste método 

tão importante. A resposta correta para a questão proposta é: “e) Método 

das Partidas dobradas, criado por Luca Pacioli”.

Atividade 3 – A atividade três foi elaborada visando à reflexão do aluno 

acerca da importância da contabilidade para a tomada de decisões no 

âmbito empresarial. A resposta é livre e irá variar de acordo com o pensa-

mento de cada um. Ressalta-se a importância de abordar em sua resposta 

a essencialidade da geração de informações úteis e confiáveis. 

Aula 2
Atividade 1 – A primeira atividade proposta na aula dois possui como 

principal objetivo: transmitir o conhecimento de um conceito básico e im-

portante no meio contábil, o objeto da contabilidade. A resposta correta 

ao questionamento é: “c) O objeto da contabilidade é o patrimônio das 

entidades”. As demais alternativas disponibilizadas não contemplam a 

proposta do exercício.

Atividade 2 – Tão importante quanto saber conceituar a ciência contá-

bil é conhecer o seu campo de aplicação. Pensando nisso, elaboramos a 

questão dois, visando que seja solidificado o entendimento do campo de 

aplicação da contabilidade. A resposta correta é: “c) O campo de aplicação 

da contabilidade são as aziendas”.
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Atividade 3 – Conhecer o objetivo de uma ciência é fundamental. A ati-

vidade três tem o objetivo de proporcionar ao estudante a fixação desta 

informação essencial: o conhecimento do objetivo da contabilidade.  A 

alternativa correta é: “b) A contabilidade tem como objetivo controlar, por 

meio de técnicas específicas, o patrimônio das aziendas”.

Aula 3
Atividade 1 – O objetivo da atividade concentra-se na importância do 

conhecimento de um conceito fundamental no meio contábil: o patrimô-

nio. Propomos o presente questionamento com o intuito de garantir ao 

estudante o entendimento do que vem a ser o patrimônio de uma azienda. 

A alternativa correta é: “c) O conjunto de bens, direitos e obrigações que 

possam ser mensurados em moeda e pertencentes a uma pessoa física, 

jurídica ou a uma entidade”.

Atividade 2 – A atividade visa instigar no estudante a reflexão acerca da 

importância dos aspectos qualitativos e quantitativos da informação con-

tábil. A resposta é livre, podendo variar de acordo com a opinião de cada 

um. O aluno poderá salientar a importância de informações dotadas de 

aspectos qualitativos e quantitativos perante os investidores e demais inte-

ressados na entidade, permitindo a visualização dos itens que compõem o 

patrimônio e de seus respectivos valores.

Atividade 3 – A atividade proposta possui o objetivo de mostrar ao estu-

dante a importância de conceitos essenciais para o entendimento da con-

tabilidade, um deles trata-se do termo “obrigações”. A alternativa correta 

é: “a) Conjunto de bens pertencentes a terceiros e que estejam sob a posse 

da entidade, bem como dívidas de qualquer natureza”.

Aula 4
Atividade 1 – O objetivo da atividade é firmar o conhecimento sobre a 

composição do patrimônio, transmitido durante a aula. A alternativa cor-

reta é: “b) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido”.

Atividade 2 – Ao elaborar a segunda atividade da aula quatro, o estudan-

te estará aperfeiçoando os conhecimentos adquiridos sobre a composição 

patrimonial e as possíveis situações líquidas.  Seguem abaixo as respostas 

corretas das três situações propostas:
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Dados empresa X:
Caixa: R$ 200.000,00

Estoque: R$ 100.000,00

Veículos: R$ 80.000,00

Fornecedores: R$ 170.000,00

Empréstimos a Pagar: R$ 150.000,00

Salários a Pagar: R$ 60.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL EMPRESA X

   Situação Patrimonial Nula

Dados empresa Y:
Caixa: R$ 120.000,00

Veículos: R$ 100.000,00

Móveis e Utensílios: R$ 60.000,00

Duplicatas a Pagar: R$ 100.000,00

Salários a Pagar: R$ 40.000,00

Impostos a Pagar: R$ 50.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL EMPRESA Y

   Situação Patrimonial Favorável
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Dados empresa Z:
Caixa: R$ 90.000,00

Veículos: R$ 80.000,00

Máquinas e Equipamentos: R$ 60.000,00

Duplicatas a Pagar: R$ 100.000,00

Salários a Pagar: R$ 70.000,00

Impostos a Pagar: R$ 50.000,00

Empréstimos a Pagar: R$ 60.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL EMPRESA Z

 Situação Patrimonial Desfavorável ou Passivo a Descoberto

Atividade 3 – Ao propormos esta atividade, o objetivo foi permitir que o 

aluno adquira um conhecimento solidificado acerca dos conceitos de recei-

ta, despesa e custo, podendo facilmente diferenciá-los. A resposta correta 

para a questão proposta é: “b) Despesa”.

Atividade 4 – Visando permitir que o futuro profissional de finanças tenha 

maiores conhecimentos a respeito de conceitos contábeis, elaboramos a 

questão quatro, sobre o termo “resultado”.  A alternativa correta é: “c) 

Corresponde a diferença entre suas receitas e despesas, ele pode ser posi-

tivo (lucro), negativo (prejuízo) ou ainda nulo”.

 

Aula 5
Atividade 1 – A atividade pretende desenvolver a reflexão, de forma que 

o estudante identifique, entre as alternativas, aquela que contenha equívo-

co. A alternativa correta é: “d) Os fatos permutativos representam modifi-

cações na composição dos elementos patrimoniais. Nestes casos, ocorrem 

trocas ou permutas de elementos ativos, passivos ou entre ativo e passivo 

ocasionando alterações no Patrimônio Líquido”. O erro está na afirmação 

de que os fatos permutativos ocasionam alterações no Patrimônio Líquido, 
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pois na situação descrita o Patrimônio Líquido não sofre mudanças.

Atividade 2 – O conhecimento das possíveis classificações dos fatos con-

tábeis é fundamental para o entendimento da contabilidade. Visando ex-

pandir o conhecimento do estudante, propomos a atividade dois, que pos-

sui o objetivo de instigar o aluno a refletir e encontrar a resposta correta. 

A alternativa certa é: “a) Permutativos ou compensativos, modificativos e 

mistos ou compostos”.

Atividade 3 – A atividade proposta tem o objetivo de aplicar de forma 

prática o conhecimento adquirido durante a aula. As respostas corretas 

estão descritas abaixo:

Questão A:

BALANÇO PATRIMONIAL APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO

Questão B: O fato ocorrido refere-se uma Permutação entre elementos 

componentes do Ativo.

Aula 6
Atividade 1 – O objetivo do exercício é proporcionar ao aluno a possibi-

lidade de diferenciação entre os tipos de contas, afinal, é essencial que o 

profissional de finanças tenha o conhecimento suficiente para diferenciar 

contas do Ativo, Passivo, Receitas e Despesas. A sequência correta é: 1, 1, 

2, 4 e 3.

Atividade 2 – Ao elaborar a segunda atividade da aula seis, o estu-

dante estará aperfeiçoando os conhecimentos adquiridos sobre o con-

ceito de débito e crédito.  A alternativa correta é: “b) R$ 170.000,00”. 

Considerando o saldo inicial de R$ 120.000,00 e somando a ele todas as 

entradas (débitos): duas compras, uma de R$ 40.000,00 e outra de R$ 

30.000,00, teremos o valor de R$ 190.000,00. Observe que a empresa 
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efetuou uma venda, o que gerou um crédito de R$ 20.000,00, assim tere-

mos o saldo final de R$ 170.000,00. 

Atividade 3 – Ao propormos esta atividade, o objetivo foi permitir que 

o aluno adquira um conhecimento solidificado acerca dos conceitos de 

contas patrimoniais e de resultado, podendo facilmente diferenciá-las. A 

ordem de classificação correta é: P, P, R, R, R, P, R, R, R, R.

Atividade 4 - A atividade visa proporcionar ao estudante a reflexão acerca 

da importância do uso de um plano de contas adequado à entidade. A 

resposta é livre, podendo variar de acordo com a opinião de cada um. O 

aluno deverá elaborar um conceito de plano de contas baseando-se nas 

informações transmitidas durante a aula e informar qual a importância 

de um plano de contas para a correta aplicação das técnicas contábeis.

Aula 7
1) O método das partidas dobradas indica que cada conta representa-

da em uma empresa ou organização reflete um aspecto em particular do 

negócio como um valor monetário e que, para cada lançamento contá-

bil, existe pelo menos um débito para cada crédito com valor idêntico.

2) Por débito, entende-se tudo que entra na empresa, ou seja, algo que 

se tem ou se adquire. Exemplo: entrada de caixa e aquisição de merca-

dorias. Por crédito, entende-se tudo que sai da empresa, ou seja, a fon-

te do débito. Exemplos: Saída de mercadorias e pagamento de despesas.

3) O lançamento contábil é a forma como a contabilidade registra os fatos 

que afetam (ou que possam vir a afetar) o patrimônio da empresa.

Exemplo: Débito = Compra de Mercadoria R$10.000,00 a

               Crédito= Caixa R$10.000,00

O razonete é um modelo de acumulação dos valores representativos de 

cada conta no qual, ao final de determinado período, é possível se conhe-

cer o efetivo saldo devedor e credor das contas. É representado na forma 

de “T”. Exemplo:
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4) O Livro diário expressa as operações da empresa no seu dia a dia.

O Livro Razão tem a finalidade de demonstrar a movimentação analítica 

das contas escrituradas no diário. 

A diferença entre os livros é que o primeiro registra todas as contas e lan-

çamentos diários numa empresa e o segundo trata cada conta de forma 

analítica acumulando os saldos devedores e credores.

5) 1ª fórmula: requer uma conta devedora e uma conta credora.

2ª fórmula: requer uma conta devedora e duas ou mais contas credoras.

3ª fórmula: requer duas ou mais contas devedoras e apenas uma conta 

credora.

4ª fórmula: requer duas ou mais contas devedoras e duas ou mais con-

tas credoras.

6) A escrituração contábil é de atribuição e responsabilidade exclusivas de 

Contabilista legalmente habilitado a desenvolver essa tarefa.

Caso haja falta de ética em seus trabalhos, o profissional da área contábil 

pode sofrer punições, prejudicar a classe como um todo e perder clientes 

que primem pela qualidade e honestidade nos trabalhos.

7) Lançamentos diários:

a) Histórico: Constituição empresa A com capital subscrito de R$80.000,00 

em dinheiro.

Data do Lançamento: 01/02/20XX

Débito: Caixa =                                  R$ 80.000,00 a

Crédito: Capital Social=                      R$ 80.000,00    

b) Histórico: Compra de mercadorias no valor de R$18.500,00 a vista.

Data do Lançamento: 08/02/20XX

Débito: Mercadorias =                                  R$ 18.500,00

Crédito: Caixa=                                            R$ 18.500,00          

      

c) Histórico: Compra de máquinas no valor de R$32.000,00 em dinheiro.

Data do Lançamento: 19/02/20XX

Débito: Máquinas =                               R$ 23.000,00 a
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Crédito= Caixa=                                    R$ 23.000,00

d) Histórico: Venda de Mercadorias, a preço de custo, por R$12.500,00, 

a vista.

Data do Lançamento: 28/02/20XX

Débito: Caixa=                                  R$ 12.500,00

Crédito= Mercadorias=                     R$ 12.500,00

Lançamentos em Razonetes:

Note que a soma dos valores devedores são, e devem ser, iguais à soma dos 

valores credores, ou seja, cada qual apontou um montante de R$80.000,00.

Aula 8
1) As Receitas são vendas da empresa, resultantes das operações de en-

trega de mercadorias a terceiros, em empresas industriais, comerciais ou 

prestadoras de serviços.

O Resultado surge através da confrontação entre Receitas, Custos e Des-

pesas  para identificação do lucro ou prejuízo gerado por uma empresa em 

certo período.

2) Os Custos são gastos relativos a bem ou serviço utilizado na produ-

ção de outros bens ou serviços. Especificamente em empresas industriais, 

refere-se aos gastos ocorridos durante o processo produtivo.

As Despesas são gastos necessários para obtenção de receita, ou seja, são 

todos os gastos ocorridos após o processo de fabricação ou prestação de 

serviços em uma empresa.

3) A ARE consiste basicamente na separação entre receitas, a serem lança-
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das do lado direito do razonete (credor), e os custos e despesas, a serem 

lançados do lado esquerdo do razonete (devedor). A diferença dos valores 

entre ambos resultará no lucro, caso o saldo seja credor ou em prejuízo, 

caso o saldo seja devedor.

O Balancete de Verificação consiste em apresentar os saldos das contas 

apurados no Razão (razonetes) separando-os entre valores a débito e a 

crédito, sendo que  a soma de todos os seus elementos devedores devem 

ser idênticos à soma de todos os elementos credores.

4) Resolução:

Elaboração do Balancete de Verificação

Note que o resultado apurado na ARE vem diretamente para o Ba-

lancete de Verificação. No caso aqui citado, como o resultado foi po-

sitivo (lucro), o saldo dessa conta (R$40.000,00) fica lançada no cré-

dito (positiva) por ser uma conta que fortalece o capital da empresa.

Aula 9
1) O Inventário Periódico indica o valor dos estoques em intervalos fixos 

(mensal, trimestral, semestral ou anual). O Inventário Permanente indica o 

valor de estoques a qualquer momento. O CMV significa o valor dos esto-

ques que foram efetivamente vendidos.

2) O método PEPS prevê que as primeiras aquisições de mercadorias de-

vem ser as que devem ser baixadas primeiramente a cada venda. 

O método UEPS prevê que as últimas aquisições de mercadorias devem ser 

as que devem ser primeiramente baixadas a cada venda. 

O método MPM prevê a cada aquisição de mercadorias ajuste dos esto-
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ques a valores médios entre os que já existiam anteriormente.

3)  
Método PEPS

CMV = EI + C – EF:     CMV= (EI + C) 63.500 – (EF) 5.500 = 58.000

Método UEPS

CMV = EI + C – EF:     CMV= (EI + C) 63.500 – (EF) 6.000 = 57.500

Método MPM

CMV = EI + C – EF:     CMV= (EI + C) 63.500 – (EF) 5.632 = 57.868

Aula 10
1) O Balanço Patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financei-

ra e patrimonial da empresa em determinada data, representando, portan-

to, uma posição estática.
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A Demonstração do Resultado do Exercício tem como objetivo principal 

apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em relação ao 

conjunto de operações realizadas num determinado período, normalmen-

te, de doze meses.

Modelo Balanço Patrimonial

ATIVO      PASSIVO

Ativo Circulante    Passivo Circulante
Disponibilidades    Contas a Pagar

Contas a Receber    Impostos a Pagar

Estoques     Salários a Pagar

Ativo não Circulante    Passivo não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo   Contas a Pagar a L. Prazo

Contas a Receber a Longo Prazo  Patrimônio Líquido                                                                                   

Investimentos

Empresas Controladas    Capital Social

Imobilizado     Reserva de Capital

Máquinas e Equipamentos   Ajustes de Avaliação Patrim.

(-) Depreciação Acumulada   Reserva de Lucros

Intangível     Ações em Tesouraria

Pesquisas Pré-operacionais   Prejuízos Acumulados

TOTAL                                                            TOTAL

Modelo de DRE

Receitas de Venda de Mercadorias :     

( - ) Deduções:                                        

  =   Receita Líquida:                             

( - ) Custo das Mercadorias Vendidas: 

  =   Lucro Bruto:                                                            

( - ) Despesas Operacionais                    

       Despesas Administrativas

       Despesas Financeiras 

      Despesas com Vendas                                                                                                               

  =   Resultado Operacional                     

(+/-)Outras receitas e outras despesas

  =   Resultado antes Impostos               

( - ) Impostos sobre Lucro                    

  =   Lucro Líquido do Exercício            
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2) DRE

Receitas de Venda de Mercadorias        750.000                                

( - ) Deduções (Devol., Abatimentos)   (110.000) *

  =   Receita Líquida                              640.000

( - ) Custo das Mercadorias Vendidas   (320.000)

  =   Lucro Bruto                                   320.000                 

( - ) Despesas Operacionais:                (138.000)

       Despesas Administrativas               (98.000)

       Despesas Financeiras                      (8.000)

      Despesas com Vendas                     (32.000)                                                                                            

  =   Resultado Operacional:                  182.000

(+/-)Outras receitas e outras despesas        0

  =   Resultado antes Tributos                182.000

( - ) Contribuições (CSLL 9%)              (16.380) *

                              ( IR 15%)               (27.300) *

  =   Lucro Líquido do Exercício           138.320

Balanço Patrimonial

ATIVO                                                                 PASSIVO

Ativo Circulante             340.000      Passivo Circulante           318.680
Disponibilidades           142.000      Contas a Pagar               120.000               

Contas a Receber          100.000     Impostos a Pagar        153.680 *  

Estoques              98.000      Salários a Pagar                 45.000          

Ativo não Circulante            290.000      Passivo não Circulante 311.320
Ativo Realizável a Longo Prazo        0          Contas a Pagar a L. Prazo  60.000

Contas a Receber a Longo Prazo    0        Patrimônio Líquido        251.320                                                                        
Investimentos                        90.000

Em Empresas                         90.000     Capital Social                  113.000         

Imobilizado                                           Reserva de Capital                       0   

Máquinas e Equipamentos   200.000    Ajustes de Avaliação Patrim.         0   

(-) Depreciação Acumulada            0     Reserva de Lucros           138.320*    

Intangível                                            0      Ações em Tesouraria                      0   

Pesquisas Pré-operacionais             0     Prejuízos Acumulados                  0 

TOTAL                                  630.000   TOTAL                            630.000        

OBS. Os R$153.680,00 referentes aos impostos compreendem os im-
postos sobre as vendas R$110.000,00 mais os impostos sobre o lucro 
R$16.380,00 e R$27.300,00.
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3) A Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA busca 

evidenciar as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou pre-

juízos acumulados, no Patrimônio Líquido. Esse demonstrativo deve 

também indicar o montante do dividendo por ação do capital social.

A Demonstração do Valor Adicionado – DVA é o informe contábil que 

evidencia, de forma sintética, os valores correspondentes à formação da 

riqueza gerada pela empresa em determinado período e sua respectiva 

distribuição.

O DFC tem o propósito de demonstrar como ocorreram as movimentações 

de disponibilidades em um dado período de tempo. Pode ser apresentada 

pelo modelo direto ou indireto sendo que em ambos é subdividida em 

atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de finan-

ciamento.

As notas explicativas referem-se a informações adicionais que necessitem 

ser apresentadas como complemento a dados que não podem ser identifi-

cados nos demonstrativos contábeis.

4) 
DLPA

Lucro por ação: Dividendos =  41.325 =  R$20,66 por ação

                         N° de ações     2000
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5) 
DVA

6) 
BALANÇO PATRIMONIAL CIA B

             

Caixa/Bancos X2 = 120.000 – Caixa/Bancos X1 = 60.000 = R$60.000 po-

sitivo

Demais ORIGENS: 40.000 + 15.000 + 50.000 = 105.000

Demais APLICAÇÔES: 19.000 + 26.000 = 45.000

Origens – Aplicações = 105.000 – 45.000 = 60.000 positivo
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Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
Redução de Duplicatas a Receber: 40.000         

Aumento de Impostos a Pagar: 15.000               

Aumento Títulos a Pagar: 50.000            

Caixa Líquido das Atividades Operacionais: 105.000

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:
Aumento de Investimentos: (19.000)                  

Caixa Líquido das Atividades de Investimento: (19.000)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
Redução de Financiamentos a Pagar: (26.000)      

Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos: (26.000)
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