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Contabilidade A03

Você verá

por aqui...

Objetivo

...como realizar a análise de um gráfi co patrimonial (também chamado de equação
patrimonial) e analisar fatos administrativos contábeis, através de conceitos e exemplos
intercalados.

É importante você saber que esta disciplina foi estruturada para que os conceitos fossem
surgindo pouco a pouco e como há uma interligação entre os assuntos abordados em
diferentes aulas, possivelmente você terá que rever as aulas anteriores.

  Analisar um gráfi co patrimonial (ou equação patrimonial), verifi cando 
se houve modifi cação qualitativa ou quantitativa desse patrimônio.

  Interiorizar a interpretação contábil da equação patrimonial.

  Resolver outras atividades relacionadas com o ativo e o passivo,
como por exemplo, fatos administrativos contábeis.
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Para começo 

de conversa…

Comércio do RN volta a ocupar o 1º lugar no ranking nacional

O crescimento das vendas do comércio varejista no Rio Grande do Norte 
foi o maior do país entre janeiro e maio, como revelou a Pesquisa Mensal 
do Comércio (PMC) do IBGE, divulgada esta semana. 

Segundo os dados da instituição, enquanto a média brasileira foi de 10,9%, 
o RN experimentou um aumento de 17,6%. 

Para o economista Aldemir Freire, o estado deverá se manter entre os 
destaques do setor no país, mas o ritmo vai desacelerar no segundo 
semestre, especialmente devido à infl ação dos alimentos e o aumento 
dos juros (...). Mas ele acha que o estado vai continuar crescendo igual ou 
acima da média nacional.

De acordo com os dados do IBGE, considerando o crescimento de maio 
sobre o mesmo mês do ano passado, o RN também sobressai, fi cando com 
15,5% - segundo lugar nacional, atrás apenas de Goiás. A mesma posição 
se repete quando a comparação é com os últimos 12 meses.

 Texto disponível no endereço: <http://tribunadonorte.com.br/blog/mercado.com/index.
php5?pagina=2&cat=30>. Acesso em: 23/07/2008.

O bom desempenho de um empreendimento comercial pode estar relacionado, muitas 
vezes, à boa formação de seus colaboradores. Uma boa dica é saber o signifi cado das 
palavras mais usadas nesse ramo de negócios. Por isso, em nossa aula, fi que atento 
aos novos termos para que você possa utilizá-los adequadamente, nas situações de 
trabalho.

Vamos aos estudos?



Exemplo 1
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Aprendendo a analisar 
gráfi cos patrimoniais

Na aula anterior, você aprendeu como fazer registros em um gráfi co patrimonial (ou
equação patrimonial), mas, algumas vezes, precisamos saber como analisar os registros
feitos por outras pessoas. Para que você aprenda como fazer a análise de registros
contábeis, apresentamos alguns exemplos. Veja:

Considere uma empresa onde foram feitos os seguintes fatos administrativos:

a)

ATIVO PASSIVO

50.000,00

Imóvel 70.000,00 Capital 120.000,00

Total 120.000,00 120.000,00

Olhe para o quadro acima e compare o que ocorre com o Ativo e o Passivo.
Agora, analisaremos o que aconteceu nesses registros.

Parece complicado? Mas não é.

Lembre-se:

O Ativo é composto de bens e direitos e o Passivo é composto de obrigações.



OBRIGAÇÃO
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Sobre os registros apresentados na letra a, podemos afi rmar que:

  Houve um investimento inicial para a organização de uma empresa comercial, 
conforme discriminação abaixo:

Dinheiro..................................... R$ 50.000,00

Imóvel ....................................... R$ 70.000,00

  No Ativo, a conta caixa fi ca com a importância de R$ 50.000,00, correspondente ao 
recebimento do dinheiro, e o imóvel, na importância de R$ 70.000,00. 

  No Passivo, na conta Capital, que é uma obrigação, no valor de R$ 120.000,00.

Logo em seguida, os registros foram os seguintes:

b)

ATIVO PASSIVO

Caixa 44.000,00 Duplicatas a pagar 24.000,00

Imóvel 70.000,00 Capital 120.000,00

Mercadorias 30.000,00

Total 120.000,00

Agora vamos fazer outra análise e verifi car o que aconteceu com o novo quadro
correspondente à letra b. Para isso, você terá que compará-lo com o gráfico
correspondente ao da letra a.

Após a comparação desses registros, podemos afi rmar que:

No Ativo, vamos perceber que a conta Caixa diminuiu porque houve a saída da
importância de R$ 6.000,00 correspondente a 20% do valor da compra de mercadorias 
que foi de R$ 30.000,00 (valor lançado na conta Mercadorias, no Ativo). Sendo assim, 
80% do valor da compra efetuada foi para o Passivo com a conta Duplicatas a pagar,
que é uma obrigação. 

Concluindo: a empresa comprou mercadorias no valor de R$ 30.000,00, sendo que 20%

foi pago à vista (R$ 6.000,00) foram pagos e o restante a prazo mediante aceite de 
duplicatas.

Algum tempo depois, novos registros foram feitos:

c)

 ATIVO  PASSIVO

Caixa 44.000,00 Duplicatas a pagar 24.000,00

Banco conta movimento 35.500,00 Empréstimos a pagar 35.500,00

Imóvel 70.000,00 Capital 120.000,00

Mercadorias 30.000,00

Total 179.500,00 Total 179.500,00

 Obrigação, em termos 

contábeis, é o valor 

que a pessoa jurídica 

(empresa) deve para 

as pessoas físicas 

(sócios ou terceiros).
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E agora? O que podemos concluir com esses novos fatos administrativos?

Vejamos:

  No Ativo aparece a conta Banco conta movimento e no Passivo a conta Empréstimos

a pagar, ambas no valor de R$ 35.500,00.

  A empresa necessitou de um empréstimo na rede bancária no valor de R$ 35.500,00.

Observe, agora, o que aconteceu depois:

d)

 ATIVO  PASSIVO

44.000,00 Duplicatas a pagar 12.000,00

Banco conta movimento 23.500,00 Empréstimos a pagar 35.500,00

Imóvel 70.000,00 Capital 120.000,00

Mercadorias 30.000,00

Total 167.500,00 Total 167.500,00

Podemos afi rmar, com os novos fatos administrativos, que:

No Ativo, houve a diminuição em Banco conta movimento, referente à saída da
importância de R$ 12.000,00 para pagamento correspondente a 50% do valor da duplicata
a pagar. No Passivo a conta Duplicatas a pagar também diminuiu.

Pagamento correspondente a 50% do valor da duplicata, mediante cheque, pois não
houve alteração na conta Caixa (que registra o valor disponível em dinheiro da empresa).

OBSERVAÇÃO: 

  Quando ocorrer um pagamento em dinheiro, a conta Caixa diminui pela
saída do dinheiro.

  Quando ocorrer um pagamento, mediante cheque, a conta de BCM (Banco

conta movimento) diminui no valor correspondente ao pagamento.
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Você irá relatar, de forma minuciosa, o que aconteceu com o patrimônio da empresa 
em cada alternativa.

a) 

 ATIVO  PASSIVO

Caixa 60.000,00

Máquinas e Equipamentos 50.000,00 Capital 110.000,00

110.000,00 Total 110.000,00

Praticando...Praticando... 1

b)

 ATIVO  PASSIVO

40.000,00 Duplicatas a pagar 32.200,00

Máquinas e equipamentos 50.000,00 Capital 110.000,00

Mercadorias 20.000,00

Veículos 32.200,00

Total 144.200,00 Total 144.000,00
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c)

 ATIVO  PASSIVO

Caixa 50.000,00 Duplicatas a pagar 32.200.00

Máquinas e equipamentos 50.000,00 Capital 110.000,00

Veículos 32.200,00

Duplicatas a receber 10.000,00

Total 142.200,00 Total 142.200.00

d)

 ATIVO  PASSIVO

Caixa 34.000,00 Duplicatas a pagar 56.200,00

Máquinas e equipamentos 50.000,00 Capital 110.000,00

Veículos 32.200,00

Duplicatas a receber 10.000,00

Móveis e utensílios 40.000,00

Total 166.200,00 Total 166.200,00
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e)

 ATIVO  PASSIVO

Caixa 34.000,00 Duplicatas a pagar 56.200,00

Banco conta movimento 55.500,00 Empréstimos a pagar 55.500,00

Máquinas e equipamentos 50.000,00 Capital 110.000,00

Veículos 32.200,00

Duplicatas a receber 10.000,00

Móveis e utensílios 40.000,00

Total 221.700,00 Total 221.700,00

f)

 ATIVO  PASSIVO

Caixa 44.000,00 Duplicatas a pagar 56.200,00

Banco conta movimento 55.500,00 Empréstimos a pagar 55.500,00

Máquinas e equipamentos 50.000,00 Capital 110.000,00

Veículos 32.200,00

Móveis e utensílios 40.000,00

Total 221.700,00 Total 221.700,00
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Leituras Complementares 

PORTAL DA CONTABILIDADE. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.
br/>. Acesso em: 19 jan. 2009.

Consulte o site do Portal da Contabilidade, pois nele você encontrará informações
complementares dos assuntos tratados em nossa aula.

Em nossa aula, você viu como elaborar e analisar um gráfi co patrimonial, 
observando as transformações quantitativas e qualitativas que ocorrem.

1. Assinale a alternativa correta:

Compra de Máquinas e Equipamentos à vista

(   ) o ativo aumenta e o passivo diminui

(   ) o ativo aumenta e diminui simultaneamente

(   ) a ativo aumenta e o passivo aumenta

(   ) o passivo aumenta e diminui simultaneamente

Compra de Móveis e Utensílios a prazo

(   ) o ativo aumenta e o passivo diminui

(   ) o ativo diminui e o passivo aumenta

(   ) o ativo aumenta e o passivo aumenta

(   ) o ativo aumenta e diminui simultaneamente
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2. Analise e marque com “X” as afi rmativas abaixo:

Fatos Administrativos
Ativo 

(+)

Ativo 

(-)

Passivo 

(+)

Passivo

(-)

Compra de mercadorias à vista

Compra de mercadorias a prazo

Empréstimo obtido no Banco SUL

Pagamento de duplicatas

Recebimento de duplicatas

Depósito efetuado no Banco

Aumento de capital em dinheiro

3. Analise o gráfi co patrimonial e cite os fatos que aconteceram:

a)

 ATIVO  PASSIVO

Caixa ...................................... 150.000,00 Capital  ............................ 150.000,00

Total  ....................................... 150.000,00 Total  ................................ 150.000,00

b)

 ATIVO PASSIVO

Caixa ..................................... 100.000,00 Duplicatas a pagar ........... 20.000,00

BCM ........................................ 30.000,00 Capital .......................... 150.000,00

Mercadorias ............................. 40.000,00

Total ...................................... 170.000,00 Total ............................ 170.000,00
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Anotações
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Anotações







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 5
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1700.700 1133.800]
>> setpagedevice


