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CONTABILIDADE

Conceito, objeto, objetivo, finalidade, usuários,
técnicas contábeis e campo de atuação da
contabilidade

CONCEITO
O primeiro Congresso Brasileiro de Contabilistas, realizado na cidade do
Rio de Janeiro, em agosto de 1924, formulou e estabeleceu conceitos
oficiais para a contabilidade, com o objetivo de dar uma formalidade
oficial para a matéria.
“a Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de
controle e de registro relativas à Administração Econômica”.

Nesta mesma reunião foram apresentados outros conceitos:
Escrituração: é o registro metódico dos fatos administrativos de
ordem econômica.
Contabilista: profissional versado nos estudos de Contabilidade;
o que executa trabalhos de Contabilidade.
Contabilizar: organizar o patrimônio e as informações de acordo
com as normas contábeis.
Digrafia: escrituração por partidas dobradas.

Destes conceitos básicos podemos inferir algumas informações
importantes que estão sendo cobradas nas provas atuais, e que
estudaremos nas nossas aulas, por exemplo:

1) A contabilidade é uma ciência social;
2) O foco da contabilidade é administração econômica de atos e fatos
que afetam ou possam afetar o patrimônio.
3) São escriturados somente os fatos;
4) O profissional responsável deve ser um contabilista;

5) Contabilizar é respeitar um sistema de informações contábeis;
6) A digrafia contábil é aplicação do mecanismo de partidas dobradas.

Guarde:
Contabilidade é uma ciência social que estuda, controla,
administra e acompanha a evolução do patrimônio de qualquer
pessoa.

Na contabilidade a
pessoa é representada
por uma CONTA

Ciência é algo sistematizado, que tem um objeto, um objetivo,
uma finalidade, um campo de aplicação e um princípio básico.
Social trata de relacionamentos entre pessoas de forma
qualitativa e quantitativa.

Conta

Registra as
movimentações
no patrimônio

Apresenta os
saldos finais

A contabilidade como ciência social trata do patrimônio por meio
de conhecimentos obtidos por metodologia racional, com as
condições de generalidade, certeza e busca das causas.
• Metodologia Racional, pois possui uma sistemática própria (objeto,
objetivo e finalidade) e aplica-se a algo prático.
• Generalidade, pois trata de informações para qualquer pessoa, não
há um usuário específico.
• Certeza, pois a informação deve ser fidedigna e factual, embasada
em fatos.
• Busca de causas, pois deve ser provado cada fato com documentos
que lhe originaram.

Estas qualidades que fazem com que contabilidade como ciência
se distinga da escrituração contábil, pois a escrituração é um
meio técnico e disciplinado para registrar a movimentação dos
fatos patrimoniais e de evidenciá-los, enquanto que a ciência se
ocupa do fenômeno patrimonial e da explicação do que ocorre
com o patrimônio em suas muitas transformações, com lastro
em teorias, teoremas, e de um conjunto de conceitos.

Objeto – Patrimônio (bens/direitos e obrigações)
Objetivo – Fornecer informações úteis aos usuários
Finalidade – Controlar o patrimônio para fornecer informações
Campo de aplicação – Qualquer pessoa física ou jurídica
Princípio básico – Partidas dobradas
Técnicas – Escrituração, demonstrações contábeis, auditoria e
análise das demonstrações

Caiu na prova
Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os
fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional,
julgue o item a seguir, no que se refere a conceitos, objetivos e
finalidades da contabilidade.
1. (CESPE/DPF/Agente/2018) A contabilidade integra o rol das
ciências exatas por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente
contábil.

Com relação a conceitos, objetivos e finalidades da
contabilidade, julgue os itens que se seguem
2. (CESPE/FUB/Técnico contábil/2014) A contabilidade consiste
em um sistema de informações financeiras destinado a
identificar, registrar e comunicar os eventos econômicos de uma
organização

3.(MAKIYAMA/CAU-SP/Assistente contábil/2015) Considere as seguintes afirmativas
sobre a Contabilidade:
I- É a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam os Ativos de uma
entidade.
II- É a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o Patrimônio de
uma entidade.
III- É uma técnica que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam os Ativos de
uma entidade.
IV- O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades econômico-administrativas.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I e II
b) III e IV
c) I e III
d) II e IV
e) II e III

4. (IADES/CAU-SP/Assistente contábil/2013) A contabilidade está ligada à administração,
ao direito e à economia, desempenhando função administrativa e econômica ao manter
controle sobre o patrimônio da organização e apurando os respectivos resultados
econômicos. Considerando essa informação, é correto afirmar que a contabilidade
a) é um sistema de informação e avaliação que fornece demonstrações e análises de
natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto
de contabilização.
b) estuda o passivo à disposição das aziendas, em seus aspectos estáticos e em suas
variações, para enunciar, por meio de fórmulas racionalmente deduzidas, os efeitos da
administração sobre a formação e a distribuição dos créditos.
c) é uma ciência que permite manter um controle permanente do passivo da empresa,
usando técnicas de cunho financeiro e fiscal.
d) sobrepõe-se, como ciência, à administração e ao direito, pois não há como administrar
sem números e sem referência contábil e financeira.
e) é uma ciência concebida para coletar, registrar, resumir e interpretar dados e
fenômenos que afetam as situações administrativas de uma organização.

5. (ESAF/SMF-RJ/Fiscal de rendas/2010) Assinale abaixo a única opção que contém
uma afirmativa falsa.
a) A finalidade da Contabilidade é assegurar o controle do patrimônio
administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações
patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas
desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins.
b) A Contabilidade pode ser conceituada como sendo “a ciência que estuda,
registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com
fins lucrativos ou não”.
c) Pode-se dizer que o campo de aplicação da Contabilidade é a entidade
econômico- administrativa, seja ou não de fins lucrativos.
d) O objeto da Contabilidade é definido como o conjunto de bens, direitos e
obrigações vinculado a uma entidade econômico-administrativa.
e) Enquanto a entidade econômico-administrativa é o objeto da Contabilidade, o
patrimônio é o seu campo de aplicação.

6. (CESGRANRIO/PETROBRAS/Administração/2018) Muitas são as
definições de Contabilidade apresentadas pelos autores contábeis,
variando, ligeiramente, de acordo com sua corrente doutrinária.
Entretanto, todos os conceitos, de uma forma ou de outra, convergem
para a definição cunhada no I Congresso Brasileiro de Contabilidade.
Nesse Congresso, a Contabilidade foi definida como sendo a ciência que,
em relação aos atos e fatos da administração econômica, pratica as
funções de
a) anotação, mensuração e contagem
b) comprovação, verificação e acompanhamento
c) informação, medição e evidenciação
d) levantamento, marcação e apropriação
e) orientação, controle e registro

Gabarito:
1 C, 2 C, 3 D, 4 A, 5 E, 6 E.

