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Contabilidade A15

N
esta aula, iremos fazer uma retrospectiva de vários exemplos e atividades 
que foram realizados durante nossas aulas. Este é um momento importante, 
porque iremos verifi car o nível de apropriação desses conhecimentos, já que 

chegamos à nossa 15ª aula e estamos fi nalizando este módulo, mas o aprendizado 
deverá continuar para todos nós.

Para exercitarmos nosso aprendizado, devemos fazer um passeio por nossas aulas 
anteriores, nas quais encontraremos a solução para as dúvidas que por ventura venham 
a surgir. Nesta aula, especifi camente, retomaremos de forma breve alguns conceitos 
importantes, que lhe serão bastante úteis no seu cotidiano. Caso sinta difi culdades ao 
resolver as atividades propostas ao longo desta aula, é imprescindível que você volte 
às aulas anteriores. 

  Revisar e fi xar alguns conceitos e práticas contábeis básicos trabalhados 
ao longo da disciplina. 
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Para começo 

de conversa

Um Contador, companheiro,

Além dos papéis fi scais,

De manter todos os livros,

Ele ajuda muito mais,

Gerando as informações

Que orientam decisões

Nas áreas Gerenciais.

Decisões comerciais:

Compra, venda, prazo, juros...

Toda parte fi nanceira

Pra investimentos seguros,

Cada Conta é um instrumento 

Seja no endividamento,

Seja nos ganhos futuros...

(Paulo Fernando Torres Veras - A Saga do Contador – Fortaleza/CE, 2003).
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Retomando 

conceitos básicos 

N
o início de nossa disciplina, na aula 1, vimos que a Contabilidade é um dos 
principais sistemas de informações das empresas. Ela fornece várias informações 
e dados para as decisões dos sócios, proprietários e administradores. As 

informações oferecidas pela Contabilidade interessam também aos bancos, às 
fi nanceiras, às empresas fornecedoras e compradoras, bem como ao Governo.

Em seguida, na aula 2, vimos que Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações 
de uma empresa, portanto o acompanhamento dos acontecimentos que interferem na 
sua composição é de suma importância para que se possa analisar a saúde fi nanceira 
da empresa.

Na Contabilidade, há uma nomenclatura própria para designar o conjunto de bens, 
direitos e obrigações: o Ativo corresponde ao conjunto de bens e direitos e o Passivo 
corresponde às obrigações.

No Passivo, teremos dois tipos de obrigações: as obrigações com terceiros e as 
obrigações com os sócios ou proprietários, que denominamos de capital.

1. Com suas palavras, formule um conceito para a Contabilidade.

2.  Na Contabilidade, encontramos alguns termos que têm um signifi cado 
diferente do que eles têm na linguagem comum. Portanto, explique o 
que vem a ser:
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a) Ativo

b) Passivo

c) Débito

d) Crédito

3.  O que é Patrimônio?

4.  O que é Patrimônio Líquido?

Para realização da atividade seguinte, é importante que você volte á aula 3 e retome o 
conteúdo trabalhado sobre a análise de gráfi cos patrimoniais, principalmente os seus 
exemplos.
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1.  Distribuir no quadro de Ativo e de Passivo os dados abaixo:

a) Investimento inicial de capital no valor de R$ 50.000,00, como segue:

40% em dinheiro

20% em veículos

25% em mercadorias

15% em móveis e utensílios

b)  Abertura de uma conta bancária no Banco do Brasil no Valor de 

R$ 17.000,00.

c)  Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R$ 5.000,00, sendo 
que 20% foi pago à vista e o restante a prazo, conforme duplicata 001.

d)  Compra de mercadorias a prazo no valor de R$ 10.000,00, conforme 
duplicata 002.

e)  Pagamento da duplicata 001 mediante cheque 0001-A do Banco do 
Brasil.

f)  Empréstimo obtido no valor de R$ 8.000,00, ficando o dinheiro 
depositado na conta bancária da empresa.

 Ativo               Passivo
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Ativo               Passivo

Ativo               Passivo

Ativo               Passivo

Ativo               Passivo
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Ativo               Passivo

Debito e Crédito

Na aula 5, trabalhamos os conceitos de Débito e Crédito. Na linguagem contábil, estes 
termos têm signifi cado diferente do que eles podem signifi car na linguagem comum 
ou usual. Portanto, é imprescindível que você faça essa diferenciação para um melhor 
aproveitamento.

Na linguagem comum, o termo Débito poderá signifi car algo desfavorável e o termo 
Crédito como algo favorável. 

É importante conhecer os princípios que permitem sinalizar a conta a ser debitada e a 
conta a ser creditada diante de um determinado fato administrativo.

1. O que são atos e fatos administrativos?
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2. Cite dois exemplos de:

Fatos permutativos:

Fatos modifi cativos:

Fato misto:

Lembra do Plano de Contas trabalhado nas aulas 7 e 10? Nesta seção, propomos a você 
um conjunto de exercícios para que você possa fi xar bem o conhecimento sobre o tema.

Para realizar a atividade abaixo, algumas informações são fundamentais: 

  No Balancete de Verifi cação, a soma dos débitos deverá ser igual à soma dos 
créditos, e a soma dos saldos devedores também deverá ser igual à soma dos 
saldos credores.

  Para cada conta devemos abrir um razonete.

  Não esquecer os saldos das contas do balancete de novembro.

Por fi m, não se esqueça de transportar os saldos das contas do balancete anterior.
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1.  O que é um Plano de Contas?

2.  Cite os grupos e subgrupos do Ativo.

3.  Cite os grupos e subgrupos do Passivo.

4.  Qual a diferença entre o Circulante do Ativo e o Circulante do Passivo?

5.  Se a empresa comprar um imóvel para uso, em qual grupo e subgrupo 
ela poderá alocar este imóvel?

6.  Como podemos saber se uma duplicata a pagar deverá ser considerada 
como curto prazo ou longo prazo?

7.  O que é um estorno?
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8.  O que é lançamento?

9.  Quais os elementos essenciais de um lançamento?

10.  Como podemos calcular o patrimônio líquido de uma empresa?

11.   A empresa RN realizou as seguintes atividades nesta data:

a) Investimento inicial de capital em dinheiro no valor de R$ 100.000,00.

b)  Aquisição de mercadorias no valor de R$ 30.000,00, nas seguintes 
condições: 30% foi pago à vista e o restante a prazo, conforme 
duplicata 001.

c) Depósito efetuado no Banco Sul, no Valor de R$ 20.000,00.

d)  Empréstimo obtido no Banco Sul, no valor de R$ 60.000,00, fi cando o 
dinheiro depositado na conta bancária da empresa.

e) Pagamento da duplicata 001 mais juros.

f)  Pagamento ref. 30% do empréstimo obtido, conforme cheque 001-B 
do Banco Sul.

g) Recebimento de R$ 3.000,00 ref. aluguel.

Pede-se: 

Lançamentos
Razonete
Balancete

12.  O que é Balanço Patrimonial?
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13.  O que são Custos?

14.  O que são Despesas?

15.  O que é Preço de Venda?

Na aula 9, estudamos Balancete de verifi cação. Vimos que Balancete de verifi cação é 
a relação de todas as contas que foram utilizadas pela contabilidade com o objetivo 
de verifi car a exatidão dos lançamentos contábeis. Caso você sinta difi culdades para 
realizar a atividade abaixo, volte ao texto da aula e reveja alguns exemplos.

Importante!

Ao fazer um balancete, primeiramente devemos fazer os lançamentos, em 
seguida transferir todos os valores a débito e a crédito para os razonetes 
e, em seguida, elaborar o balancete de verifi cação.
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1. Segue o balancete de verifi cação da Empresa Natal, no mês de novembro: 

CONTAS  SALDO DEVEDOR SALDO CREDOR

Caixa  100.000,00

Duplicata a receber  10.000,00

Máquinas e Equip.  8.000,00

Mercadorias  15.000,00

Despesas com aluguel  17.000,00

Despesas com salários  20.000,00

Despesas tributárias  30.000,00

Contas a pagar  11.000,00

Empréstimos a pagar  15.000,00

Receita de serviços  37.000,00

Duplicatas a pagar  40.000,00

Capital  50.000,00

Lucros acumulados   29.000,00 

Reserva p/aumento Capital  18.000,00

TOTAL 200.000,00 200.000,00.

Mês de dezembro:

a) Abertura de uma conta bancária no Banco Ideal no valor de R$ 60.000,00.

b)  Recebimento da duplicata no valor de R$ 10.000,00 mais juros no valor 
de R$ 1.000,00.

c)  Pagamento de duplicata no valor de R$ 20.000,00 mais juros no valor de 
R$ 2.000,00.

d)  Recebimento referente a prestação de serviços: importância de 
R$ 35.000,00.
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e)  Pagamento referente aluguel pelo uso de um caminhão no valor 
de R$ 3.000,00.

f)   A empresa comprou de um mesmo fornecedor: mercadorias à vista no 
valor de R$ 15.000,00, conforme cheque do Banco Ideal, e máquinas e 
equipamentos no valor de R$ 28.000,00, sendo que 40% foi pago à vista 
mediante cheque do Banco Ideal.

Pede-se:

Lançamentos
Razonetes
Balancete
Balanço Patrimonial

Leitura complementar

 
SILVA, Daniel Salgueiro da et al (Coord.). Manual de procedimentos contábeis: micro e 
pequenas empresas. 5. ed. Brasília: CFC/SEBRAE, 2002. Disponível em: <http://www.
cadterc.sp.gov.br/MPE_CFC.pdf>. Acesso em: 8 maio 2009.

Nesse manual, que é destinado às micro e pequenas empresas, estão demonstrados 
diversos aspectos que evidenciam e justifi cam a importância atribuída à Contabilidade 
como principal instrumento de gestão. Você irá ampliar seus conhecimentos ao fazer 
essa leitura.

Nesta aula, retomamos alguns conceitos importantes para a compreensão 
dos temas trabalhados ao longo da disciplina, com o objetivo de que você 
possa fi xar ainda mais conceitos e práticas contábeis.
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Descreva a importância da disciplina estudada na sua vida profi ssional. Para 
tanto leve em consideração os seguintes questionamentos:

  Seria possível manter uma empresa, hoje, sem a utilização de métodos 
contábeis?

  Em sua opinião, de que forma os métodos estudados nesta disciplina 
poderão auxiliá-lo no dia a dia, no trabalho em uma empresa?

Responda em um único texto, contendo de 8 a 20 linhas.
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Anotações

Referências

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA USP. FEA/USP. Equipe 
de professores. Contabilidade introdutória. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2006.

FRANCO, Hilário. Contabilidade comercial. 13. ed. São Paulo: Atlas, 1996.
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Anotações
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