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Olá, futuro(a) auditor(a)!
Tudo bem contigo?
Espero que você esteja bem; e que tenha gostado da nossa primeira aula.
Desejo que continue firme na busca do conhecimento e sempre disposto para
mais uma rodada de contabilidade.
Veja que bela frase de Sêneca:
A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida.

Buscando conhecimento para a vida toda, nesta 2ª aula de contabilidade geral
para a SEFAZ-DF vamos estudar as contas contábeis, a composição do patrimônio
e a apuração do resultado.
O assunto está previsto no edital da seguinte forma:
3 Contas contábeis: Conceitos, forma de avaliação, evidenciação, natureza, espécie e estrutura. 6 Variação do patrimônio líquido. 6.1 Receita, despesa, ganhos e
perdas. contas patrimoniais, resultado 7 Apuração dos resultados.
Desejo uma ótima aula para você.
Pois bem meu amigo (a), vamos começar nossa aula, a partir de agora é CONTAS... CONTAS... e mais CONTAS..., mas o que é uma conta?
Conta é o item que representa qualitativa e quantitativamente os componentes
patrimoniais e a evolução do patrimônio. É por meio das contas que a contabilidade registra e controla as transações que modificam o patrimônio de uma empresa.
Assim, a conta é a base da contabilidade.
Para conseguir controlar e divulgar as informações sobre o patrimônio e sua
evolução as contas possuem uma representação qualitativa e uma quantitativa.
A apresentação qualitativa é o nome da conta, ou seja, que item a conta está
representando; enquanto o aspecto quantitativo é o valor que a conta está apresentando, por exemplo:
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Não esqueça que são as contas que apresentam a situação patrimonial da empresa e a sua evolução. Cada conta informa algo. Para tanto, existe uma formalidade no seu controle, começando por elementos de identificação da conta.
A identificação contábil da conta é feita, no livro razão, por meio dos seguintes
elementos:

Título – é o nome da conta.
Data – dia, mês e ano do fato (cronologia da movimentação).
Histórico – descrição do que aconteceu.
Débito – valor debitado na conta.
Crédito – valor creditado.
Saldo – valor final da conta.

Devido a sua importância, as contas possuem várias classificações e características. Estas particularidades da conta têm sido cobradas em alguns concursos, por
isto vamos trabalhar estes conceitos nesta aula.
Veja a síntese da classificação das contas que vamos estudar:
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Tipos de Contas
Atualmente a contabilidade está sendo registrada de acordo com a teoria
patrimonialista. Esta teoria divide as contas contábeis, quanto aos tipos, em contas
patrimoniais e contas de resultado.
Contas patrimoniais são as contas que representam o patrimônio (bens/
direitos/obrigações) e a situação líquida da empresa. São contas estáticas, pois
demonstram como se encontra o patrimônio em determinado momento. Compõem
o Balanço Patrimonial e compreendem o ativo, passivo e patrimônio líquido.
As contas patrimoniais não têm o seu saldo encerrado ao final do exercício social, assim, o saldo apurado no dia 31/12 é transferido para o dia 01/01. O saldo
inicial de uma conta é o saldo final do ano anterior.
As contas de resultados são compostas pelas receitas e despesas; são contas
dinâmicas, pois alteram a situação líquida da empresa; toda receita deixa
empresa mais rica e toda despesa deixa a empresa mais pobre. São apresentadas
na Demonstração do Resultado do Exercício.
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As contas de resultado são encerradas no final do exercício para que seja apurado o resultado, que pode ser lucro ou o prejuízo. Assim, no fim do ano as contas
acabam e começam do zero no ano seguinte, por isto são denominadas de contas
transitórias.

Contas Patrimoniais
Ativo: É o conjunto dos bens e direitos sob o controle da empresa.
• Caixa;
• Banco;
• Poupança;
• Aplicações financeiras;
• Duplicatas a receber;
• Despesas antecipadas;
• Veículos;
• Imóveis;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

8 de 230

CONTABILIDADE GERAL
Contas Contábeis
Prof. Claudio Zorzo

• Terrenos;
• Móveis e utensílios;
• Estoque;
• Marcas e patentes;
• Investimentos;
• Participações societárias;
• Provisão para perdas em investimentos;
• Benfeitorias em prédios de terceiros;
• Obras em andamento.
Passivo: Representa o conjunto de obrigações perante terceiros.
Exemplo de contas do passivo:
• Contas a pagar;
• Duplicata aceita;
• Nota promissória emitida;
• Financiamentos;
• Debêntures emitidas;
• Adiantamento de fornecedor;
• Adiantamento de clientes;
• Empréstimos;
• Receitas antecipadas;
• Duplicatas a pagar;
• Impostos a recolher;
• Provisão para garantias;
• Provisão para contingências.
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Patrimônio Líquido: É a diferença entre o valor do ativo e do passivo de uma
entidade em determinado momento. É o resíduo patrimonial. Representa a riqueza
da empresa.
Exemplo de contas do PL:
• Capital social;
• Reservas de capital;
• Ajuste da avaliação patrimonial;
• Reservas de lucro;
• Prejuízo acumulado (-);
• Ações em tesouraria (-).

Contas Patrimoniais Redutoras
Na contabilidade é normal que seja mantido o valor de entrada (valor original)
de um item patrimonial, entretanto, com o passar do tempo o valor original tende a
ser diminuído, pode ser pelo uso, por estimativas para perdas ou outra ação administrativa necessária. Esta diminuição necessita ser divulgada para que a informação
represente fidedignamente o que pretende informar. A divulgação da diminuição
do valor contábil de um item patrimonial é registrada em contas denominadas de
contas REDUTORAS.
Estas contas compõem o grupo que reduzem, por exemplo: as contas redutoras
do ativo são apresentadas no ativo, as contas redutoras do passivo são apresentadas
no passivo, contudo, com saldo/natureza contrária do grupo.

Não existem contas com saldo negativo na contabilidade, as contas redutoras têm
natureza contrária à natureza do grupo, mas não são negativas.
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As contas redutoras são apresentadas com o objetivo de ajustar o valor original
de uma conta ao seu valor de realização e assim, apresentar o verdadeiro valor
contábil do item.
Por exemplo: A empresa vende R$ 300 de mercadorias a prazo, após uma análise
interna nos atrasos de pagamento, estima que irá ter uma inadimplência de 10%.
Se a empresa não apresentar esta estimativa para perda, está dando uma informação que não é verdadeira. Contudo ela também não pode simplesmente diminuir
o valor das duplicatas a receber, pois ainda não perdeu. Assim, a melhor forma de
divulgar o fato é incluindo no Balanço uma conta reduzindo a conta duplicatas a
receber.
A apresentação no balanço seria assim:
Duplicatas a receber = 300
Estimativa para perda por inadimplência = (30)
Note que as duas contas informam que a empresa tem R$ 300 a receber de clientes, contudo, a empresa estima que irá ter uma inadimplência de R$ 30.
Outro exemplo: A empresa compra uma máquina por R$ 100.000,00 e usa esta
máquina por um tempo (60% da vida útil da máquina). É logico que o uso fará com
que a máquina perca seu valor, esta diminuição do valor pelo uso é denominada de
“despesa com depreciação”.
A despesa é anual e vai acumulando “ano a ano”; o saldo acumulado é apresentado
por meio de uma conta redutora, denominada de “depreciação acumulada”.
A apresentação no balanço é assim:
Máquina = 100.000
Depreciação acumulada = (60.000)
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Analisando estas duas contas, podemos deduzir que a máquina foi comprada por
R$100.000 e a empresa já utilizou 60% do seu valor. Assim, o valor contábil da
máquina é de R$ 40.000.

A função das contas redutoras é ajustar o valor original de uma conta principal.
Por isso, o saldo de uma conta redutora nunca irá ultrapassar o saldo da conta
principal.

Contas redutoras do ativo – têm natureza credora
• Estimativa para perda por inadimplência;
• Provisão para devedores duvidosos;
• Estimativa para perda em créditos de liquidação duvidosa;
• Provisão para crédito de liquidação duvidosa;
• Estimativa para perda no estoque;
• Provisão para perda no estoque;
• Depreciação acumulada;
• Amortização acumulada;
• Exaustão acumulada;
• Estimativa para desvalorização de bens;
• Estimativa para perda por recuperabilidade.
Contas redutoras do passivo/patrimônio líquido – tem natureza devedora.
• Despesas financeiras a transcorrer.
• Juros passivos a transcorrer;
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• Custo de receitas antecipadas;
• Deságio na emissão de debêntures;
• Capital a integralizar;
• Custo na emissão de ações;
• Prejuízo acumulado;
• Ações em tesouraria.

Contas de Resultado
As contas de resultado são dinâmicas, pois têm o seu resultado encerrado no
término do exercício, e são representadas pelas receitas e pelas despesas.
Receitas: são ganhos econômicos que deixam a empresa mais rica. Toda receita
aumenta a situação líquida da empresa.
Exemplos de contas de Receita:
• Vendas de mercadorias;
• Vendas de bens;
• Receitas financeiras;
• Juros recebidos ou juros ativos;
• Comissões recebidas ou comissões ativas;
• Aluguéis recebidos ou aluguéis ativos;
• Descontos recebidos, descontos obtidos ou desconto ativos;
• Dividendos recebidos;
• Ganho na equivalência patrimonial;
• Ganho na variação monetária;
• Ganho na venda de ativo não circulante;
• Ganhos em loterias;
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• Doações recebidas;
• Prêmios na emissão de debentures;
• Incentivos fiscais;
• Subvenções do poder público.
Despesas: são as aplicações ou gastos ocorridos para direta ou indiretamente
auxiliar na geração de receitas. As despesas são perdas econômicas que deixam a
empresa mais pobre.
Exemplos de contas de despesa:
• Custo da mercadoria vendida;
• Devolução de vendas;
• Impostos sobre vendas;
• Frete sobre vendas;
• Energia elétrica;
• Água;
• Material de expediente consumido;
• Salários;
• Encargos sociais;
• Impostos;
• Multas;
• Frete sobre vendas;
• Publicidade;
• Despesa com depreciação / exaustão / amortização;
• Doações concedidas;
• Furtos / sinistros;
• Perda na equivalência patrimonial;
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• Perda na variação cambial;
• Perda na venda de ativo não circulante;
• Juros pagos ou juros passivos;
• Aluguéis pagos ou aluguéis passivos;
• Descontos concedidos ou descontos passivos;
• Comissões pagas ou comissões passivas.

Nas provas é comum a banca complementar uma receita ou despesa com o termo
“ativo” ou “passivo”. Esta complementação tem relação com a contabilidade pública, onde as contas de resultados acarretam variação ativas ou passivas na situação
líquida. Assim, a receita representa uma variação ativa na SL e a despesa uma
variação passiva.

RECEITAS

DESPESAS

ALUGUEL ATIVO

ALUGUEL PASSIVO

JUROS ATIVOS

JUROS PASSIVOS

DESCONTOS ATIVOS

DESCONTOS PASSIVOS

COMISSÕES ATIVAS

COMISSÕES PASSIVAS

Natureza das Contas
Vimos na primeira aula que a contabilidade é uma ciência social. É social, pois
trata do relacionamento das contas; e este relacionamento é a débito e a crédito,
considerando a natureza da conta em relação à empresa.
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Para entender o débito e crédito devemos nos reportar à teoria personalista das
contas. Nesta teoria cada conta assume o papel de uma PESSOA no seu relacionamento com a empresa, e este relacionamento pode ser por meio de aplicação
(débito) e origem (crédito).
A identificação da natureza de uma conta é fundamental para identificarmos a
movimentação do seu saldo. Toda aplicação é feita na conta onde foi colocado um
recurso; já a origem será representada pela conta de onde veio o recurso. Esta é a
essência do mecanismo de partidas dobradas que veremos logo a frente.
Nós vimos também que o objetivo da contabilidade é apresentar informações
sobre a situação e a evolução do patrimônio da empresa. A evolução do patrimônio
se dá por meio das transações contábeis, como: compras, vendas, pagamentos,
recebimentos etc.
Cada transação contábil tem no mínimo duas contas: uma é a aplicação do recurso e outra a origem. Assim, para registrar a movimentação no saldo da conta
devemos primeiro identificar se a conta é uma aplicação ou origem, e com base
nesta classificação identificar a sua natureza (se é devedora ou credora).

Toda aplicação de recurso será debitada, pois representa que a conta está ficando
com um débito junto à empresa. E toda origem será creditada, pois a conta está
com um crédito na empresa. De forma simples a conta que recebe algo DEVE, e a
conta que fornece algo tem CRÉDITO junto à empresa.
Débito de uma conta representa uma situação de dívida da CONTA com a empresa.
As contas que representam bens, direitos, despesas têm saldo devedor. O crédito de
uma conta representa situação de direito da CONTA em relação à empresa. As contas
que representam obrigações, Patrimônio Líquido (PL) e receitas têm o saldo credor.
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Meu(minha) amigo(a), sei que é complicado o entendimento sobre aplicação
devedora e origem credora, contudo, você deve entender que cada conta possui
uma natureza em relação à empresa, podendo ser de natureza devedora ou de
natureza credora, de acordo com a sua classificação em origem ou aplicação de
recursos.
Ativo – natureza devedora – aplicação
Passivo – natureza credora – origem
PL – natureza credora – origem
Receita – natureza credora – origem
Despesa – natureza devedora – aplicação
Redutoras do ativo – natureza credora – origem
Redutoras do Pas/PL – natureza devedora – aplicação
As contas de natureza devedora aumentam de valor por meio de débito e diminuem por meio de crédito. As contas de natureza credora aumentam de valor por
meio de crédito e diminuem por meio débito, este controle na movimentação do
saldo da conta por meio de débitos e crédito é feito no razonete. Mais à frente, no
assunto “partidas dobradas” vou exemplificar com mais clareza o assunto.

Razonete
O razonete é a representação gráfica de uma conta. No razonete serão registradas
todas as movimentações que afetaram o saldo da conta, por meio de débitos e
créditos, motivados pela entrada ou pela saída de valores na conta.
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O razonete é um instrumento didático para desenvolver o raciocínio contábil e
para se fazer os lançamentos individuais dos saldos por conta, assim, a forma de
“T” foi desenvolvida para indicar aumentos de um lado e reduções de outro, respeitando a natureza da conta.
Cada conta terá o seu razonete e as contas serão movimentadas da seguinte
forma:
• Ativo – natureza devedora – aplicação – aumenta por débito e diminui por
crédito.
• Passivo – natureza credora – origem – aumenta por crédito e diminui por
débito.
• PL – natureza credora – origem – aumenta por crédito e diminui por débito.
• Receita – natureza credora – origem – aumenta por crédito e diminui por
débito.
• Despesa – natureza devedora – aplicação – aumenta por débito e diminui
por crédito.
• Redutoras do ativo – natureza credora – origem – aumenta por crédito e
diminui por débito.
• Redutoras do Pas/PL – natureza devedora – aplicação – aumenta por débito e diminui por crédito.
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Note como o razonete é muito importante para o controle da movimentação do
saldo das contas, pois na contabilidade, ao invés de colocar uma movimentação
abaixo da outra, somando ou diminuindo, como fazemos normalmente em casa,
o controle é dividido por lados, onde de um lado tem as movimentações a débito e
do outro as movimentações a crédito.
Do ponto de vista histórico, uma das explicações do razonete nos remete aos
antigos cobradores de tributos. Ao chegar a um determinado local, os cobradores
faziam um desenho na forma de um T e começavam a descrever, no lado esquerdo, o que viam no local, ou seja, o patrimônio da organização, este patrimônio era
devedor, pois daí seria feito o cálculo dos impostos devidos.
No lado direito, era relacionado o valor que o governo tinha de crédito a receber.
Com o passar do tempo este mecanismo de controle da movimentação dos saldos
foi formalizado para cada conta e até hoje é utilizado.

Questão 1    (FCC/TRE-SP/ANALISTA CONTÁBIL/2012) É uma conta patrimonial
que é creditada quando aumenta de valor:
a) Duplicatas a Receber.
b) Receitas Financeiras.
c) Depreciação Acumulada.
d) Despesas Antecipadas.
e) Ações em Tesouraria.

Letra c.
As contas patrimoniais são do ativo, do passivo e do patrimônio líquido; as contas
de resultado são as receitas e as despesas.
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As contas de natureza devedora têm seu saldo aumentado por débito e diminuído
por crédito. As contas de natureza credora têm seu saldo aumentado por crédito e
diminuído por débito.
Tem natureza devedora: ativo, despesas e redutoras do passivo e do patrimônio
líquido.
Tem natureza credora: passivo, patrimônio líquido, receitas e redutoras do ativo.
Para responder vamos classificar as contas:
a) Duplicatas a Receber – ativo – patrimonial – devedora – aumenta por débito.
b) Receitas Financeiras – receita – resultado – credora – aumenta por crédito.
c) Depreciação Acumulada – redutora do ativo – patrimonial – credora – aumenta
por crédito.
d) Despesas Antecipadas – ativo – patrimonial – devedora – aumenta por débito
e) Ações em Tesouraria – redutora do PL – patrimonial – devedora – aumenta por
débito.

Questão 2    (FCC/TRT-23/ANALISTA CONTÁBIL/2012) É uma conta de resultado:
a) Receita da alienação de bens do Ativo Não Circulante.
b) Receitas Diferidas.
c) Despesas Antecipadas.
d) Despesas do Exercício Seguinte.
e) Tributos a Pagar.

Letra a.
As contas de resultado são as receitas e as despesas.
As demais contas são patrimoniais, sendo classificadas da seguinte forma:
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b) Receitas Diferidas – é receita antecipada; é um passivo.
c) Despesas Antecipadas – é um direito no ativo.
d) Despesas do Exercício Seguinte – e a mesma que a anterior, é ativo.
e) Tributos a Pagar – é uma obrigação, passivo.
Para responder a questão de número 3, considere as contas listadas a seguir:
• Ações em Tesouraria.
• Amortização Acumulada.
• Disponível.
• Participações Societárias Permanentes.
• Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa.
• Impostos a Recolher.
• Empréstimos a Coligadas e Controladas.
• Marcas e Patentes.
• Duplicatas a Receber.
• Reserva de Ágio na Emissão de Ações.
• Capital Social.
• Fornecedores.
• Reserva de Lucros a Realizar.
• Salários a Pagar.
• Estoques.
• Imobilizado.
• Depreciação Acumulada.
• Empréstimos Recebidos de Longo Prazo.
• Despesas do Exercício Seguinte.
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Questão 3    (FCC/NOSSA CAIXA/CONTADOR/2011) O número de contas que
apresentam saldo credor é
a) 8.
b) 9.
c) 10.
d) 7.
e) 11.

Letra c.
Vamos classificar as contas:
• Ações em Tesouraria – redutora do PL – devedora.
• Amortização Acumulada – redutora do ativo – credora.
• Disponível – ativo – devedora.
• Participações Societárias Permanentes – ativo – devedora.
• Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – redutora do ativo – credora.
• Impostos a Recolher – passivo – credora.
• Empréstimos a Coligadas e Controladas – ativo – devedora.
• Marcas e Patentes – ativo – devedora.
• Duplicatas a Receber – ativo – devedora.
• Reserva de Ágio na Emissão de Ações – PL – credora.
• Capital Social – PL – credora.
• Fornecedores – passivo – credora.
• Reserva de Lucros a Realizar – PL – credora.
• Salários a Pagar – passivo – credora.
• Estoques – ativo – devedora.
• Imobilizado – ativo – devedora.
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• Depreciação Acumulada – redutora do ativo – credora.
• Empréstimos Recebidos de Longo Prazo – passivo – credora.
• Despesas do Exercício Seguinte – ativo – devedora.
Com base na classificação podemos identificar 9 contas de natureza devedora e
10 contas de natureza credora.

Questão 4    (FCC/TRT-23/ANALISTA CONTÁBIL/2012) Contas cujos saldos no
Balanço Patrimonial são devedores:
a) Capital Social Subscrito e ICMS a Recolher.
b) Fornecedores e Honorários a Pagar.
c) Duplicatas a Receber e Móveis e Utensílios.
d) Lucros Acumulados e Contas a Pagar.
e) Duplicatas a Pagar e Aluguéis a Pagar.

Letra c.
As contas de natureza devedora são as do ativo, despesas e redutoras do passivo e
do PL. Duplicatas a receber e móveis e utensílios são contas do ativo.
A classificação das demais contas é a seguinte:
• Capital Social Subscrito: natureza credora (Patrimônio Líquido).
• ICMS a Recolher: natureza credora (Passivo Circulante).
• Fornecedores: natureza credora (Passivo Circulante).
• Honorários a Pagar: natureza credora (Passivo Circulante).
• Lucros Acumulados: natureza credora (Patrimônio Líquido).
• Contas a Pagar: natureza credora (Passivo Circulante).
• Duplicatas a Pagar: natureza credora (Passivo Circulante).
• Aluguéis a Pagar: natureza credora (Passivo Circulante).
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Questão 5    (FCC/METRÔ-SP/ANALISTA DE ECONOMIA/2011) Na escrituração
contábil, as contas de Passivo
a) aumentam de valor quando são debitadas.
b) são representativas de bens e direitos de propriedade da entidade.
c) diminuem de valor quando são creditadas.
d) são representativas das obrigações da entidade para com os seus proprietários.
e) têm seu valor total dado pela diferença entre o total do Ativo e do Patrimônio
Líquido.

Letra e.
O passivo tem natureza credora, sendo que seu saldo aumenta por crédito e diminui
por débito.
Vamos analisar as assertivas:
a) Errada. Aumentam de valor quando são creditadas.
b) Errada. São representativas das obrigações, é o exigível.
c) Errada. Diminuem de valor quando são debitadas.
d) Errada. São representativas das obrigações da entidade para com os terceiros.
e) Certa. A equação patrimonial é: ativo = passivo + PL. Assim, o passivo é
encontrado pela equação: P = ativo (-) PL.

Questão 6    (FCC/TRT-24/ANALISTA CONTÁBIL/2011) Aumentam os saldos das
contas de Patrimônio Líquido, Ativo e Passivo, os lançamentos nelas efetuados que
representem, respectivamente:
a) Crédito, Débito e Crédito.
b) Crédito, Crédito e Débito.
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c) Débito, Débito e Crédito.
d) Débito, Crédito e Débito.
e) Crédito, Crédito e Crédito.
Letra a.
A questão trata do mecanismo de partidas dobradas.
Cada conta tem a sua natureza e será movimentada da seguinte forma:
• Ativo – natureza devedora – aplicação – aumenta por débito e diminui por
crédito.
• Passivo – natureza credora – origem – aumenta por crédito e diminui por
débito.
• PL – natureza credora – origem – aumenta por crédito e diminui por débito.
• Receita – natureza credora – origem – aumenta por crédito e diminui por débito.
• Despesa – natureza devedora – aplicação – aumenta por débito e diminui por
crédito.
• Redutoras do ativo – natureza credora – origem – aumenta por crédito e diminui por débito.
• Redutoras do Pas/PL – natureza devedora – aplicação – aumenta por débito
e diminui por crédito.

Contas Unilaterais e Bilaterais
Quanto a sua funcionalidade, as contas recebem a denominação de unilateral
ou bilateral.
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A classificação está relacionada com a movimentação do saldo das contas durante os registros contábeis. Assim, para identificar a funcionalidade é importante
saber a natureza da conta e como esta conta terá o seu saldo apurado no razonete.
Para isto ser feito, é imprescindível saber que as contas de natureza devedora
aumentam por débito e diminuem por crédito; e que as contas de natureza credora
aumentam por crédito e diminuem por débito.
As contas unilaterais são aquelas que pela sua natureza e especificidade recebem somente lançamento a débito OU a crédito. São movimentadas somente em
um lado do razonete. Para identificar este tipo de conta basta acompanhar a movimentação do seu saldo no razonete, as contas unilaterais recebem lançamentos
sempre na sua natureza, seja a débito ou a crédito.
Exemplos:
• Capital social – Tem lançamento a crédito.
• Imóveis – Têm lançamento a débito.
• Terrenos – Têm lançamento a débito.
• Despesas – Têm lançamentos a débito.
• Receitas – Têm lançamentos a crédito.
As contas unilaterais são encerradas, quando for o caso, com um lançamento
contrário à sua natureza. Devido a isto, a essência de sua movimentação é sempre
ser de um lado do razonete, assim, são unilaterais.
As contas bilaterais, de forma diferente, têm lançamentos a débito E a crédito,
de acordo com o aumento ou a diminuição do seu saldo, assim, sofrem movimentações nos dois lados do razonete.
Estas contas são as mais utilizadas pelas empresas, pois são aquelas que estão
relacionadas com as atividades normais e por isto têm grande movimentação.
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Exemplos:
• Caixa – aumenta por débito e diminui por crédito.
• Banco – aumenta por débito e diminui por crédito.
• Cliente – aumenta por débito e diminui por crédito.
• Estoque – aumenta por débito e diminui por crédito.
• Dívida – aumenta por crédito e diminui por débito.
• Empréstimo a pagar – aumenta por crédito e diminui por débito.
• Contas a pagar – aumenta por crédito e diminui por débito.
• Lucro ou prejuízo acumulado – aumenta por crédito e diminui por débito.

Contas Sintéticas e Analíticas
Quanto a sua capacidade de informação as contas são divididas em sintéticas e
analíticas.
Sintéticas: São as contas que representam o somatório das contas analíticas,
normalmente representam um subgrupo de contas. São contas genéricas.
Por exemplo: Ativo circulante, banco, estoques, investimentos etc...
Analíticas são as contas que representam um item patrimonial ou do resultado
com maior grau de detalhamento. São contas específicas. Seu saldo é apurado por
meio de lançamentos no razonete.
Exemplo: mercadorias, material de limpeza do Banco do Brasil, obra de arte etc...
Por exemplo:
No balanço patrimonial de uma empresa é apresentado o ativo circulante. E o ativo
circulante é composto pelo disponível e pela conta estoque da seguinte forma:
Ativo circulante – 100.000
Disponível – 30.000
Estoque – 70.000
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Note que temos 3 informações que nos dizem algo, contudo não dizem qual é a
composição de cada conta. O ativo circulante sintetiza o valor das contas disponível
e estoques. Neste caso o ativo circulante é conta sintética, e as contas: disponível
e estoque são contas analíticas.
No entanto, a conta disponível e a conta estoque também sintetizam outras contas,
por isto, para fins de controle, a empresa precisa melhorar a qualidade das informações, ou seja, precisa detalhar os dados apresentados por item que compõe
cada conta sintética:
Disponível – 30.000
Caixa – 10.000
Banco – 20.000
Banco do Brasil – 15.000
CEF – 5.000
Estoques – 70.000
Mercadorias – 50.000
Material de escritório – 20.000
Agora ficou melhor a informação, pois sabemos que a empresa tem no seu disponível dinheiro em caixa e dinheiro em conta corrente; as contas correntes são
contas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal; também ficou claro que
o estoque é composto por mercadorias e por material de escritório. Este detalhamento das informações é feito por meio das contas analíticas Banco do Brasil, CEF,
mercadorias e material de escritório.
Normalmente as contas analíticas são as que recebem lançamentos a débito
e a crédito e somente são divulgadas em notas explicativas, como informação
complementar.
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Guarde: toda conta que se subdivide é sintética e toda conta que representa
algo específico é analítica.
Vejam este pequeno exemplo de classificação das contas em um plano de contas:
1. ATIVO (conta sintética).
1.1. ATIVO CIRCULANTE (conta sintética).
1.1.1. DISPONÍVEL (conta sintética).
1.1.1.01. CAIXA (conta analítica).
1.1.1.02. BANCO (conta sintética).
1.1.1.02.01. BANCO DO BRASIL (conta analítica).
1.1.1.02.02. CEF (conta analítica).

As contas analíticas são as que recebem lançamentos a débito ou a crédito e têm
razonete.

Síntese de Informações das Contas
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Partidas Dobradas
Não existe estudante de contabilidade que não tenha ouvido falar no famoso
mecanismo de partidas dobradas. Este método representa o princípio basilar da
contabilidade, ele estabelece que para toda aplicação de recurso deva ter uma
origem.
Embora se atribua a criação das “partidas dobradas” a Luca Bartolomeo de
Pacioli, com a sua obra datada de 1494, sabe-se que Pacioli somente sistematizou
e eternizou tal prática em sua obra, mas não a criou. Na obra, Pacioli faz alusão
a esse procedimento como “el modo de Vinegia” ou, seja, o método de Veneza.
Sobre este assunto, em 2015, o CESPE na prova de analista para a Telebras
questionou o seguinte:
A respeito das reservas que compõem o patrimônio líquido e do método das partidas dobradas, julgue o item a seguir.
“O método das partidas dobradas também é conhecido como método veneziano”.
A assertiva está correta, por isto, conclui-se que o método das partidas dobradas já
era prática dos comerciantes venezianos e Luca Pacioli somente o registrou.
Como resultado da aplicação do mecanismo de partidas dobradas, podemos
afirmar que para cada débito deve ter um crédito correspondente, e assim afirmar
que em cada fato contábil existem no mínimo duas contas envolvidas, uma é a
aplicação do recurso e a outra a origem do recurso.
Para identificar débitos (aplicação) e créditos (origem) nos registros é normal
fazer estas duas perguntas:
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• Quem (qual conta) recebeu o recurso? Esta conta é a aplicação e será
debitada.
• Quem (qual conta) entregou o recurso? Esta conta é a origem e será creditada.

Debitar uma conta significa dizer que aquela conta tem uma dívida com a empresa,
e creditar significa que a conta tem crédito, ou seja, a conta deu o crédito para que
a operação fosse concluída. Em contrapartida, a outra conta ficou devedora dessa
mesma operação.

Com base no conceito de partidas dobradas podemos deduzir que:
• O total dos valores debitados deve ser igual ao total dos valores creditados.
• O total dos débitos deve ser igual ao total dos créditos.
• O total dos saldos devedores deve ser igual ao total dos saldos credores.
• O total das aplicações deve ser igual ao total das origens.
• Ativo = passivo + patrimônio líquido.
• Ativo + despesas = Passivo + PL + Receitas.
• Ativo + despesas + redutoras do Pas/PL = Passivo + PL + receitas + redutoras do ativo.

Débito é uma dívida e crédito é um direito.
1 – Os débitos da empresa junto a terceiros estão no passivo.
2 – Os débitos de terceiros junto à empresa estão no ativo.
3 – Os créditos da empresa junto a terceiros estão no ativo.
4 – Os créditos de terceiros junto à empresa estão no passivo.
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Para resolver as questões de provas, a base para entendimento do mecanismo
de partidas dobradas na prática é identificar a conta que deu o crédito (a origem) e
a conta que foi debitada (a aplicação); abaixo apresento uma relação de aplicação
e origem de recursos:
Aplicações de recursos
Ativo
Despesas
Aumento do ativo
Aumento das despesas
Redução do passivo
Redução do PL
Origens de recursos:
Passivo
PL
Receitas
Aumento do passivo
Aumento do PL
Diminuição do Ativo
Quadro do mecanismo de partidas dobradas
GRUPO DE
CONTAS

O QUE É

ATIVO

APLICAÇÃO

PASSIVO
PAT. LÍQUIDO

NATUREZA
DO SALDO

PARA OU QUANDO
O SALDO DA CONTA
AUMENTA

DIMINUI

DEVEDOR

DEBITA

CREDITA

ORIGEM

CREDOR

CREDITA

DEBITA

ORIGEM

CREDOR

CREDITA

DEBITA

CONTAS
PATRIMONIAIS
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RECEITAS

ORIGEM

CREDOR

CREDITA

DEBITA

DESPESAS

APLICAÇÃO

DEVEDOR

DEBITA

CREDITA

REDUTORA
DO ATIVO

ORIGEM

CREDOR

CREDITA

DEBITA

REDUTORA DO
PASSIVO/ PL

APLICAÇÃO

DEVEDOR

DEBITA

CREDITA

CONTAS DE
RESULTADO
CONTAS
REDUTORAS

Para efetuar o lançamento de uma transação oriento a aplicar a teoria “Claudiana”, ou seja, para efetivar o registro é importante saber o que está acontecendo,
assim, aplique os seguintes passos:
1) identificar as contas envolvidas.
2) classificar as contas.
3) compreender o que está acontecendo.
1. Identificar as contas envolvidas na transação
A identificação das contas envolvidas em uma transação exige um conhecimento técnico e uma experiência pessoal, que será conseguida pela realização de
exercícios.
É importante entender que em cada fato estarão envolvidas, no mínimo, duas
contas, sendo uma a aplicação e a outra a origem do recurso, assim, uma conta
será debitada e outra conta creditada, mas sempre o valor debitado deverá ser
igual ao valor creditado.
2. Classificar as contas
Nesta fase as contas envolvidas deverão ser classificadas em ativo, passivo,
patrimônio líquido, receita, despesa, contas redutoras do ativo ou contas redutoras
do passivo/PL.
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Para classificar as contas utilize o quadro acima apresentado com as contas e
sua classificação.
3. Compreender o fato
Nesta fase deve-se verificar o que está acontecendo com as contas; se o saldo
da conta está aumentando ou diminuindo, e por consequência qual é o impacto da
transação no patrimônio da empresa, se é uma aplicação ou uma origem.
Exemplos de fatos e identificação das contas:
1) Compra de mercadoria à vista
Neste fato identificamos a conta mercadoria e a conta banco ou caixa, pois a
compra foi à vista. A conta mercadoria representa a aplicação dos recursos que
vieram da conta caixa/banco.
2) Compra de mercadoria a prazo
Neste fato identificamos a conta mercadoria e a conta “fornecedores”, pois a
compra foi a prazo. A conta mercadoria representa a aplicação dos recursos que
vieram da conta “fornecedores”.
3) Pagamento de uma dívida
Neste fato identificamos a conta dívida e a conta banco ou caixa, pois houve um
pagamento. A conta dívida é a aplicação dos recursos que vieram da conta caixa/
banco.
4) Recebimento de um crédito de clientes
Neste fato identificamos a conta caixa e a conta cliente, pois houve um recebimento de conta. A conta caixa/banco é a aplicação dos recursos que vieram da
conta cliente.
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Questão 7    (CESGRANRIO/INSS/ANALISTA CONTADOR/2005) O método das
partidas dobradas, atualmente, é utilizado por:
a) entidades que têm exclusivamente finalidade lucrativa, cujo interesse seja
debitar e creditar os valores resultantes das operações de compra e venda de
mercadorias.
b) entidades econômicas que queiram agrupar as operações realizadas, num determinado período, visando a determinar o resultado operacional obtido no exercício.
c) entidades sem fins lucrativos, visando a explicar o mecanismo de funcionamento
da contabilidade universal e suas aplicações.
d) qualquer entidade de personalidade jurídica de direito público ou privado que tenha, apenas, finalidade lucrativa e necessidade de registrar as atividades econômicas.
e) qualquer tipo de pessoa física ou jurídica, com finalidades lucrativas ou não, que
tenha necessidade de exercer atividades econômicas para alcançar suas finalidades.

Letra e.
O mecanismo de partidas dobradas é o princípio basilar da contabilidade, assim,
é aplicado em qualquer tipo de pessoa física ou jurídica que tenha um patrimônio e
exerça uma atividade, ou seja, sobre qualquer azienda.

Questão 8    (CESGRANRIO/BR

DISTRIBUIDORA/TÉCNICO

CONTÁBIL/2010)

Observe a afirmativa a seguir. A cada débito corresponde um crédito ou créditos de
igual valor.
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Tal afirmativa constitui o fundamento básico do(a)
a) Balancete.
b) Lançamento.
c) Método das partidas dobradas.
d) Método das partidas simples.
e) Teoria Materialista.

Letra c.
Questão simples. O mecanismo de partidas dobradas estabelece que para toda
aplicação deve ter uma origem, assim, o total debitado deve ser igual ao total creditado e o total dos débitos deve ser igual ao total dos créditos.

Questão 9    (MOVENS/DNPM/TÉCNICO CONTÁBIL/2010/ADAPTADA) O método
das partidas dobradas prevê que cada registro de crédito deve ter, em contrapartida,
um registro de débito e vice-versa. A respeito desse método, assinale a opção
correta.
a) Quando um fornecedor é pago, registra-se esse fato diminutivo com um débito
na conta “Despesas com fornecedores” e um crédito na conta “Caixa”.
b) Quando se compra um veículo, registra-se esse fato modificativo com um débito
na conta “Patrimônio líquido” e um crédito na conta “Bens imóveis”.
c) Quando se assume uma dívida, registra-se essa obrigação com um débito na
conta “Bancos conta movimento” e um crédito na conta “Despesas financeiras”.
d) Quando a matéria-prima é comprada à vista, registra- se esse fato evolutivo
com um crédito na conta “Despesas com fornecedores” e um débito na conta
“Duplicatas a pagar”.
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e) Quando uma dívida de empréstimos é paga, esse fato é registrado com um
débito na conta “empréstimo a pagar” e um crédito na conta “Bancos conta movimento”.

Letra e.
Questão boa para aplicar a “teoria claudiana”. Vou explicar cada assertiva.
a) Errada. No pagamento de fornecedor são identificadas as contas: fornecedor e
caixa. Fornecedor é a aplicação e banco a origem.
b) Errada. Na compra de um veículo são identificadas as contas: veículo e banco,
se for à vista, ou veículos e dívidas, se for a prazo. A conta veículo é a aplicação,
e banco ou dívida a origem.
c) Errada. Quando surge uma dívida são identificadas as contas: bens e dívidas.
Bens é a aplicação e dívida a origem.
d) Errada. Em qualquer compra à vista são identificadas as contas: bem comprado
e caixa ou banco. Nesta assertiva a conta matéria-prima é a aplicação e a conta
caixa/banco é a origem.
e) Certa. No pagamento de um empréstimo são identificadas as contas empréstimos a pagar e a conta caixa ou banco. A conta empréstimos a pagar é a aplicação
e a conta caixa/banco é a origem.

Questão 10    (IADES/SEAP-DF/ANALISTA CONTÁBIL/2014) Acerca dos lançamentos
a débito e a crédito nas contas contábeis, assinale a alternativa correta.
a) Um lançamento a crédito aumenta o saldo da conta enquanto um lançamento a
débito reduz o saldo.
b) Contas do ativo são contas de natureza devedora, portanto só recebem lançamentos a débito.
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c) As contas transitórias são contas representativas de obrigação, portanto são
sempre debitadas.
d) As contas do ativo recebem lançamentos a débito ou a crédito, aumentando o
saldo pelos lançamentos a débito e diminuindo-o pelos lançamentos a crédito.
e) As contas representativas de bens e direitos e as contas de receitas são de
natureza credora.

Letra d.
a) Errada. Os aumentos ou diminuições do saldo de uma conta serão feitos de
acordo com a natureza das contas. Contas devedoras aumentam por débito e diminuem por crédito, já as contas credoras aumentam por crédito e diminuem por
débito.
b) Errada. As contas do ativo são de natureza devedora e recebem lançamentos a
débito (aumentar) e a crédito (diminuir).
c) Errada. Contas transitórias são as contas que existem por pouco tempo, como
por exemplo, a conta de apuração do resultado do exercício.
d) Certa.
e) Errada. As contas dos bens e direitos são contas do ativo.

Questão 11    (IADES/HEMOCENTRO-DF/TÉCNICO

EM

CONTABILIDADE/2017)

Dado o funcionamento das contas contábeis, se uma conta, ao receber um lançamento a débito, teve o respectivo saldo aumentado, é correto afirmar que se trata
de uma conta
a) patrimonial.
b) do ativo, de despesas ou retificadora do passivo.
c) do ativo, de receitas ou retificadora do ativo.
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d) do ativo ou do patrimônio líquido.
e) de resultado ou do passivo exigível.
Letra b.
Os lançamentos a débito, conforme a digrafia contábil, representam as aplicações
de recursos.
No registro contábil o lançamento a débito:
• Aumenta o saldo do ativo.
• Aumenta o saldo das contas redutoras do passivo/PL.
• Aumenta o saldo das despesas.

Plano de Contas
Entende-se como um plano de contas A disposição da forma ordenada e adequada
às necessidades da empresa do elenco de todas as contas necessárias ao cumprimento dos objetivos sociais da empresa e da contabilidade por ela efetuada, com o
objetivo de controlar o patrimônio e sua atividade.

Plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma
relação padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos fatos
praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a
elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as
necessidades de informações dos usuários.
É uma lista que apresenta as contas necessárias para que a empresa possa registrar
todos os eventos e movimentações econômicas e financeiras que acontecem durante
suas atividades e operações. Com base nestas contas que serão elaboradas as
demonstrações contábeis.
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Ao preparar o plano de contas, a empresa deve ter em mente as várias possibilidades
de relatórios gerenciais internos e relatórios para uso externo e, dessa maneira,
prever as contas de acordo com as necessidades das informações dos diversos
usuários. Se anteriormente isso já era de grande importância, atualmente, com os
recursos tecnológicos da informática, passou a ser essencial, pois tais relatórios
propiciarão as tomadas de decisões mais ágeis e eficazes por parte dos usuários,
em especial dos usuários externos.
Não há um número máximo ou mínimo de contas. Cada empresa deve elaborar o
seu Plano de Contas com todas as contas patrimoniais e de resultado que serão
utilizadas, inclusive pelas contas em que há previsão apenas de utilização a longo
prazo, pois, a base para a elaboração das demonstrações contábeis são as diversas
contas constantes do plano de contas da empresa. A qualidade das demonstrações
contábeis é obtida, em parte, pela forma como estão organizados os procedimentos
de escrituração e o plano geral de contas da empresa.
O plano de contas deve ser organizado de forma a permitir a inclusão de novas contas
ou grupos de contas, facilitando assim acompanhar o crescimento e consequente
evolução da estrutura organizacional da empresa. Sua organização deve facilitar
o trabalho de classificação, registro e análise das contas. A nomenclatura utilizada
deve ser clara e concisa, procurando sempre utilizar termos comuns às características
da empresa.

Normalmente o plano de contas possui algumas partes que são essenciais na
sua estruturação e composição, são elas:
1. Elenco das contas.
2. Função das contas.
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3. Funcionamento das contas.
4. Manual das contas.
• O elenco das contas é a relação e a nomenclatura das contas, normalmente
sendo identificado com uma codificação.
• A função de uma conta é a sua ação, para que serve, qual a papel que
desempenha na escrituração, explicação do objeto da conta, sendo a expressão
descritiva da sua natureza.
• O funcionamento da conta é um relacionamento de uma conta com outras
demais (respeita o mecanismo de partidas dobradas), evidenciando como se
comporta diante de seu objetivo.
• O Manual é o documento contábil onde estarão registradas as contas, sua
função e funcionamento.
Exemplo da descrição de função e funcionamento das contas no manual:
Conta Caixa – registra o movimento de dinheiro em poder da empresa.
• Debita quando entra dinheiro.
• Credita quando sai dinheiro.
• Seu saldo só pode ser devedor.
A estrutura básica do plano de contas com as contas patrimoniais e de resultados
deve ser a seguinte:
1. Ativo
2. Passivo
3. Receitas
4. Despesas
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De acordo com a Lei n. 6.404/1976, as contas serão classificadas segundo os
elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia.
No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescentes do grau de liquidez
dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:
1.1

Ativo Circulante

1.2

Ativo Não Circulante

1.2.1 Realizável a longo prazo
1.2.2 Investimentos
1.2.3 Imobilizado
1.2.4 Intangível
No passivo, por sua vez, as contas serão dispostas em ordem decrescentes de
exigibilidade, apresentando o seguinte agrupamento:
2.1 Passivo Circulante
2.2 Passivo Não Circulante
2.3 Patrimônio Líquido
2.3.1 Capital Social
2.3.2 Reservas de capital
2.3.3 Ajuste da avaliação patrimonial
2.3.4 Reservas de lucros
2.3.5 Prejuízos Acumulados
2.3.6 Ações em tesouraria
O plano de contas de uma empresa para atender seu objetivo principal, que é
ordenar e formalizar as contas que compõem o patrimônio e o resultado do exercício, deverá ser organizado em dígitos das contas, estes dígitos representaram os
grupos e subgrupos de acordo com a necessidade.
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Normalmente são divididos em 5 níveis como se segue:
• 1º Nível: (x) – identifica os grandes grupos: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas e Contas de apuração;
• 2º Nível: (x.x) – identifica os grupos específicos em que se dividem os grandes grupos;
• 3º Nível: (x.x.x) – identifica os subgrupos em que se dividem os grupos;
• 4º Nível: (x.x.x.x) – identifica as contas sintéticas agregadas das contas analíticas que representam os elementos do patrimônio;
• 5º Nível: (x.x.x.x.x) – representa as contas ANALÍTICAS que identificam os
bens, direitos, obrigações, receitas e despesas e o nível que receberá os lançamentos.
EXEMPLO
1.1.3.1.7 – estoque de geladeiras
1º nível = 1 – ativo
2º nível = 1 – ativo circulante
3º nível = 3 – estoque
4º nível = 1 – mercadoria
5º nível = 7 – Geladeira

SUBITEM

ITEM

SUBTÍTULO

TÍTULO

SUBGRUPO

GRUPO

CLASSE

Exemplo de apresentação de um plano de contas no manual de contas

CONTA

TÍTULO

FUNÇÃO
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1

0

0

0

0

00

00

1.0.0.0.0.00.00

ATIVO

1

1

0

0

0

00

00

1.1.0.0.0.00.00

ATIVO
CIRCULANTE

1

1

1

0

0

00

00

1.1.1.0.0.00.00

CAIXA E
EQUIVALENTES
DE CAIXA

1.1.1.1.0.00.00

CAIXA E
EQUIVALENTES
DE CAIXA
EM MOEDA
NACIONAL

1.1.1.2.0.00.00

CAIXA E
EQUIVALENTES
DE CAIXA
EM MOEDA
ESTRANGEIRA

1

1

1

1

1

1

1

2

0

0

00

00

00

00

Compreende os
recursos controlados
por uma entidade como
consequência de eventos
passados e dos quais
se espera que fluam
benefícios econômicos
ou potencial de serviços
futuros a unidade.
Compreende os ativos que
atendam a qualquer um
dos seguintes critérios:
sejam caixa ou equivalente
de caixa; sejam realizáveis
ou mantidos para venda
ou consumo dentro
do ciclo operacional
da entidade; sejam
mantidos primariamente
para negociação; sejam
realizáveis no curto prazo.
Compreende o somatório
dos valores em caixa
e em bancos, bem
como equivalentes, que
representam recursos com
livre movimentação para
aplicação nas operações da
entidade e para os quais
não haja restrições para
uso imediato.
Compreende o somatório
dos valores em caixa
e em bancos, bem
como equivalentes, que
representam recursos com
livre movimentação para
aplicação nas operações da
entidade e para os quais
não haja restrições para
uso imediato.
Compreende o somatório
dos valores de caixa e
equivalentes de caixa em
moeda estrangeira.
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Plano de Contas Empresa S/A
Contas Patrimoniais
1. ATIVO
1.1. CIRCULANTE
1.1.1 Disponível
1.1.1.1. Caixa
1.1.1.2. Bancos
1.1.1.3. Aplicações de liquidez imediata
1.1.1.4. Numerários em trânsito
1.1.2.Créditos
1.1.2.1. Clientes
1.1.2.2. Duplicatas a receber
1.1.2.3. Títulos a receber
1.1.2.4. Notas promissórias a receber
1.1.2.5. (-) Estimativa/provisão para devedores duvidosos
1.1.2.6. (-) Estimativa/Provisão para crédito de liquidação duvidosa
1.1.2.7. Empréstimos a receber
1.1.2.8. Dividendos a receber
1.1.2.9. Impostos a recuperar
1.1.2.10. Adiantamento a fornecedores
1.1.3. Investimentos Temporários
1.1.3.1. Títulos e valores mobiliários
1.1.3.2. Aplicação financeira
1.1.3.3. Ações da bolsa de valores
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1.1.3.4. Aplicação em fundos de investimentos
1.1.3.5. Debêntures adquiridas com resgate em curto prazo
1.1.3.6. Títulos mobiliários destinados a negociação
1.1.3.7. (-) Estimativa/Provisão para perda em investimentos
1.1.4. Estoques
1.1.4.1. Mercadorias
1.1.4.2. Material de consumo
1.1.4.3. Material de expediente
1.1.4.4. Material de limpeza
1.1.4.5. (-) Estimativa/Provisão para perdas no estoque
1.1.4.6. (-) Estimativa/Provisão para ajuste do preço do estoque ao de mercado
1.1.5. Despesas Antecipadas
1.1.5.1. Prêmios de seguros a apropriar
1.1.5.2. Assinaturas de revistas a apropriar
1.1.5.3. Anuidades de sociedades a apropriar
1.1.5.4. Aluguéis pagos antecipadamente
1.1.5.5. Telefone pré-pago
1.1.5.6. Adiantamento para viagens
1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo
1.2.1.1. Contas a receber
1.2.1.2. Clientes
1.2.1.3. Títulos a receber
1.2.1.4. Duplicatas a receber
1.2.1.5. (-) Provisão para devedores duvidosos
1.2.1.6. Aplicações financeiras
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1.2.1.7. Títulos e valores mobiliários
1.2.1.8. (-) Provisão para perdas em investimentos
1.2.1.9. Empréstimos a sócios e acionistas
1.2.1.10. Adiantamento a diretores
1.2.1.11. Créditos juntos a administradores
1.2.1.12. Debêntures adquiridas com resgate a longo prazo
1.2.1.13. Instrumentos financeiros disponíveis para venda
1.2.2. Investimentos
1.2.2.1. Ações de outras empresas
1.2.2.2. Subsidiária integral
1.2.2.3. Participações societárias
1.2.2.4. Ações de Coligadas/Controladas
1.2.2.5. Ágio em participações societárias
1.2.2.6. Obras de arte
1.2.2.7. Imóveis não de uso
1.2.2.8. Imóveis para aluguel
1.2.2.9. Terrenos de renda
1.2.2.10. Veículos antigos
1.2.2.11. Animais / Semoventes
1.2.2.12. Investimentos em títulos da dívida pública
1.2.2.13. Investimentos em debêntures permanentes
1.2.2.14. Investimentos em fundos de investimentos
1.2.2.15. (-) Estimativa para perdas em investimentos
1.2.2.16. (-) Depreciação acumulada de imóveis alugados
1.2.2.17. (-) Amortização acumulada de ágio em participações
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1.2.3. Imobilizado
1.2.3.1. Terrenos de uso
1.2.3.2. Edifícios
1.2.3.3. Instalações
1.2.3.4. Imóveis
1.2.3.5. Máquinas e equipamentos
1.2.3.6. Equipamentos de processamento de dados
1.2.3.7. Móveis e utensílios
1.2.3.8. Veículos
1.2.3.9. (–) Depreciação acumulada
1.2.3.10. Florestamento
1.2.3.11. Recursos minerais
1.2.3.12. (-) Exaustão acumulada
1.2.3.13. Obras em andamento
1.2.3.14. Programa de computador – software
1.2.3.15. Benfeitorias em prédios de terceiros
1.2.3.16. (-) amortização acumulada de benfeitorias
1.2.3.17. Consórcios de imobilizados
1.2.3.18. Importação de imobilizado em andamento
1.2.3.19. Estimativa para desvalorização do imobilizado
1.2.4. Intangível
1.2.4.1 Marcas e patentes
1.2.4.2 Fundo de comércio adquirido – Good Will
1.2.4.3 Direitos de uso de concessão
1.2.4.4 Direitos de uso de franquias
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1.2.4.5 Software – comprado em lojas
1.2.4.6 (-) Amortização acumulada
1.2.4.7 Desenvolvimento de novos produtos
2. PASSIVO
2.1. CIRCULANTE
2.1.1. Financiamentos
2.1.1.1. Empréstimos bancários
2.1.1.2. Duplicatas descontadas
2.1.1.3. Fornecedores
2.1.1.4. Títulos a pagar
2.1.1.5. Duplicatas a pagar
2.1.1.6. Promissórias a pagar
2.1.1.7. Duplicatas descontadas
2.1.1.8. Debêntures emitidas
2.1.1.9. (-) Deságio na emissão de debêntures com resgate a curto prazo
2.1.2. Obrigações Fiscais
2.1.2.1. ICMS a recolher
2.1.2.2. IPI a recolher
2.1.2.3. ISS a recolher
2.1.2.4. PIS a recolher
2.1.2.5. COFINS a recolher
2.1.2.6. Imposto de renda a recolher
2.1.2.7. Contribuição social sobre o lucro a recolher
2.1.3. Outras Obrigações
2.1.3.1. Adiantamento de clientes
2.1.3.2. Adiantamentos de fornecedores

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

49 de 230

CONTABILIDADE GERAL
Contas Contábeis
Prof. Claudio Zorzo

2.1.3.3. Adiantamentos para aumento de capital (com possibilidade de devolução)
2.1.3.4. Contas a pagar
2.1.3.5. Salários a pagar
2.1.3.6. Encargos sociais a pagar
2.1.3.7. FGTS a recolher
2.1.3.8. Comissões a pagar
2.1.3.9. Honorários a pagar
2.1.3.10. Provisão para Férias
2.1.3.11. Provisão para 13º Salário
2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.1 Empréstimos a pagar
2.2.2 Duplicatas descontadas
2.2.3 Financiamentos a pagar
2.2.4 (-) juros a transcorrer
2.2.5 Títulos a pagar
2.2.6 Debêntures a pagar
2.2.7 (-) Deságio na emissão de debêntures com resgate a longo prazo
2.2.8 Aluguéis recebidos antecipadamente
2.2.9 Receita de exercícios futuros
2.2.10 (-) Custo/despesa com receitas antecipadas
2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.3.1. Capital Social
2.3.1.1. Capital subscrito
2.3.1.2. (-) Capital a integralizar
2.3.1.3. Adiantamentos para aumento de capital (sem possibilidade de devolução)
2.3.1.4. (-) custo na emissão de ações
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2.3.2. Reservas de Capital
2.3.2.1. Reserva de correção monetária (até 31/12/1995)
2.3.2.2. Ágio na emissão de ações
2.3.2.3. Alienação de partes beneficiárias
2.3.2.4. Produto da alienação de bônus de subscrição
2.3.3. Ajustes da Avaliação Patrimonial (+/-)
2.3.4. Reservas de Lucros
2.3.4.1. Reserva legal
2.3.4.2. Reserva estatutária
2.3.4.3. Reserva para contingências
2.3.4.4. Reservas de lucros a realizar
2.3.4.5. Reserva de retenção de lucros para expansão
2.3.4.6. Reserva de incentivos fiscais
2.3.4.7. Reserva de prêmio na emissão de debêntures
2.3.4.8. Reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos
2.3.5. (-) Prejuízos Acumulados
2.3.6. (-) Ações em Tesouraria
2.3.7. (-) Dividendos distribuídos antecipadamente

Contas de Resultado
3. RECEITAS
3.1. Receitas Operacionais
3.1.1. Receita Bruta
3.1.1.1. Vendas de mercadorias
3.1.1.2. Vendas de Serviços ou serviços prestados
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3.1.2. Receitas Operacionais
3.1.2.1. Aluguéis recebidos
3.1.2.2. Juros recebidos
3.1.2.3. Descontos obtidos
3.1.2.4. Comissões recebidas
3.1.2.5. Variação cambial ativa
3.1.2.6. Ganho na equivalência patrimonial
3.1.2.7. Dividendos recebidos
3.2. (-) Deduções da Receita Bruta de Vendas
3.2.1. (-) Impostos sobre vendas
3.2.1.1. ICMS sobre vendas
3.2.1.2. ISS sobre faturamento de serviços
3.2.1.3. PIS s/ Faturamento
3.2.1.4. COFINS s/ faturamento
3.2.1.5. IPI sobre faturamento
3.2.2. (-) Outras Deduções sobre vendas
3.2.2.1. Descontos incondicionais concedidos
3.2.2.2. Descontos comerciais concedidos
3.2.2.3. Cancelamento de vendas
3.2.2.4. Devolução de vendas
3.3. Outras Receitas
3.3.1 Ganho na venda de bem do imobilizado
3.3.2 Ganho na venda investimentos
3.3.3 Prêmio na emissão de debêntures
3.3.4 Doações recebidas
3.3.5 Prêmios de loteria/sorteios
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4 CUSTOS E DESPESAS
4.1 Custos
4.1.1 Custos das Vendas e Serviços Prestados
4.1.1.1 Custo das mercadorias vendidas
4.1.1.2 Custo dos serviços prestados
4.2 Despesas Operacionais
4.2.1 Despesas de Vendas
4.2.1.1 Salários
4.2.1.2 Encargos sociais
4.2.1.3 Comissões
4.2.1.4 Propaganda e Publicidade
4.2.1.5 Outras despesas com vendas
4.2.2 Despesas Administrativas
4.2.2.1 Salários
4.2.2.2 Encargos Sociais
4.2.2.3 Gratificações
4.2.2.4 Aluguéis
4.2.2.5 Depreciações
4.2.2.6 Amortizações
4.2.2.7 Manutenções
4.2.2.8 Energia Elétrica
4.2.2.9 Água e Esgoto
4.2.2.10 Seguros
4.2.2.11 Telecomunicações
4.2.2.12 Correios
4.2.2.13 Fretes
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4.2.2.14 Honorário da Diretoria
4.2.2.15 Viagens
4.2.2.16 Material de Escritório
4.2.2.17 Material de Limpeza
4.2.2.18 Revistas e publicações
4.2.2.19 Copa e Cozinha
4.2.2.20 Serviços Profissionais e Contratados
4.2.2.21 IPTU
4.2.2.22 IPVA
4.2.2.23 Taxas
4.2.2.24 Pesquisas de novos produtos
4.2.3 Despesas Financeiras
4.2.3.1 Juros pagos
4.2.3.2 Descontos Concedidos
4.2.3.3 Despesas Bancárias
4.2.3.4 Variação Monetária passiva
4.3 Outras Despesas
4.3.1 Perdas Não Continuadas
4.3.1.1 Perda na Venda de Imobilizado
4.3.1.2 Perda na venda de investimentos
4.3.1.3 Deságio na emissão de debêntures
4.3.1.4 Roubos/furtos
4.3.1.5 Sinistros
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Exemplo de Natureza e Classificação das Contas
CONTA

Classificação

Natureza
do saldo

Abatimentos sobre Vendas

Despesa-dedução

D

Abatimentos sobre compras

CMV (-)

C

Ágio na emissão de ações

Reserva capital – PL

C

Ágio na emissão de debêntures

Receita

C

Ações de Coligadas

Investimentos

D

Ações de outras Companhias

Investimentos

D

Ações em Tesouraria

Redutora PL

D

Adiantamento a Fornecedores

AC

D

Adiantamentos a sócios

ARLP

D

Adiantamentos a sócios – atividade normal da empresa

AC

D

Adiantamento de Clientes

PC

C

Adiantamento de Salários

AC

D

Ajuste da avaliação patrimonial

PL

(C/D)

Alienação de partes beneficiárias

Reserva de capital – PL

C

Alienação de bônus de subscrição

Reserva de capital – PL

C

Aluguéis antecipados

AC – despesa antecipada

D

Aluguéis ativos

Receita

C

Aluguéis ativos a vencer

PC – Receita antecipada

C

Aluguéis passivos

Despesa

D

Aluguéis passivos a vencer

AC - Despesa antecipada

D

Aluguel a Pagar

PC

C

Aluguel Antecipado

AC – Despesa antecipada

D

Amortização

Despesas

D

Amortização Acumulada

Redutora do intangível

C

Aparelhos de Ar-Condicionado

Imobilizado

D

Aplicações Financeiras de Resgate Imediato

AC

D

Assinaturas a Pagar

PC

C

Assinaturas Antecipadas

AC – Despesa antecipada

D

Bancos

AC

D
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Benfeitorias em imóveis de terceiros

imobilizado

D

Brindes

despesa

D

Caixa

AC

D

Capital a Realizar/Integralizar

Redutora PL

D

Capital Social

PL

C

Combustíveis a Pagar

PC

C

Compras de Mercadorias

CMV (+)

D

Computadores e Periféricos

Imobilizado

D

Condomínios a Pagar

PC

C

Contas a Pagar

PC

C

Contas a Receber

AC

D

CMV

Custo/Despesa – DRE

D

Debêntures a Pagar

PC

C

Debêntures adquiridas c/ Resgate de Longo prazo

ARLP

D

Debêntures emitidas com Resgate Longo Prazo

PNC

C

Depreciação

Despesa

D

Depreciação Acumulada

Redutora do imobilizado

C

Deságio na Emissão de Debêntures a Curto prazo

Redutora do PC

D

Desconto comercial concedido

Dedução - DRE

D

Desconto comercial obtido

CMV (-)

C

Desconto financeiro concedido

Despesa

D

Desconto financeiro obtido

Receita

C

Despesa a Vencer

AC – Despesa antecipada

D

Despesa de Depreciação

Despesa

D

Despesa de Internet

Despesa

D

Despesa de Salários

Despesa

D

Despesa de Seguros

Despesa

D

Despesas Antecipada de Seguros

AC – Despesa antecipada

D

Despesas Antecipadas

AC – Despesa antecipada

D

Despesas de Juros

Despesa

D

Despesas Diversas

Despesa

D

Devedores Duvidosos

Despesa

D

Devolução de compras

CMV (-)

C
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Devolução de vendas

Dedução – DRE

D

Dividendos Distribuídos Antecipadamente

Redutora PL

D

Disponível

AC

D

Doações Concedidas

Despesa

D

Doações Recebidas

Receita

C

Direitos de uso de concessão

Intangível

D

Direitos de uso de franquia/marca

Intangível

D

Duplicatas a Pagar

PC

C

Duplicatas a Pagar após 2 anos

PNC

C

Duplicatas a Receber

AC

D

Duplicatas Aceitas

PC

C

Duplicatas Descontadas

PC

C

Duplicatas Emitidas

AC

D

Edificações

Imobilizado

D

Empréstimos

PC

C

Empréstimos a Diretores

ARLP

D

Empréstimos a Pagar de Longo prazo

PNC

C

Empréstimos concedidos

AC

D

Estoque Final de Mercadorias

AC e no CMV

D

Estoque Inicial de Mercadorias

CMV

D

Exaustão

Despesa

D

Exaustão Acumulada (Florestas)

Redutora do Imobilizado

C

Financiamentos

PC

C

Financiamentos a Pagar

PC

C

Florestas e Pastagens

Imobilizado

D

Fornecedores

PC

C

Fretes sobre Compras

CMV (+)

D

Fundo de comércio adquirido

Intangível

D

Fundos de Investimentos permanentes

Investimentos

D

Ganho na Equivalência Patrimonial

Receita

C

Ganho na venda de ativos não circulantes

Receita

C

Ganho na Variação Patrimonial

Receita

C

Gastos em Pesquisas

Despesas

D
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Gastos Pré-Operacionais

Despesas

D

Honorários

Despesas

D

Honorários a Pagar

PC

C

ICMS sobre vendas

Dedução – DRE

D

ICMS sobre compras

CMV (-)

C

Imposto de Renda (PIR) – DRE

Despesa

D

Imposto de Vendas

Dedução – DRE

D

Imposto e Contribuição sobre o Lucro

Despesa

D

Impostos a Pagar

PC

C

Impostos a Recuperar

AC

D

Impostos Antecipados

AC

D

Impostos e Taxas

Despesa

D

Impostos

Despesa

D

Impressoras e Aparelhos de Fax

Imobilizado

D

Incentivo fiscal

Receita

C

Insubsistência Ativa

Receita

C

Insubsistência Passiva

Despesa

D

Insubsistência do ativo

Despesa

D

Insubsistência do passivo

Receita

C

Investimento em Ações

Investimentos

D

Investimentos em Debêntures

Investimentos

D

Investimentos em Títulos Públicos

Investimentos

D

Investimentos em fundos de ações

Investimentos

D

Juros a Transcorrer

Redutora PC

D

Juros Ativos

Receita

C

Juros Ativos a vencer

PC – Receita antecipada

C

Juros Passivos

Despesa

D

Juros passivos a vencer

AC – Despesa antecipada

D

Lucros Acumulados – conta transitória

PL

C

Manutenção de Veículos a Pagar

PC

C

Marcas e Patentes

Intangível

D

Material Consumido

Despesa

D

Material de Consumo

AC

D
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Material de limpeza

AC

D

Mercadorias para Revenda

AC

D

Nota Promissória a Receber

AC

D

Nota Promissória Emitidas

PC

C

Obras em andamento

Imobilizado

D

Participações em Coligadas

Investimentos

D

PIS sobre faturamento

Dedução – DRE

D

Prejuízos Acumulados

Redutora PL

D

Prêmios de seguro

Despesa

D

Provisão p/ Devedores Duvidosos

Redutora AC

C

Provisão p/ FGTS

PC

C

Provisão p/ ajuste do Estoque ao Valor de Mercado

Redutora AC

C

Provisão p/ perdas em Investimentos

Redutora Investimentos

C

Provisão para Contingências Judiciais

PC

C

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Redutora AC

C

Provisão para Desvalorização de Estoques

Redutora AC

C

Receita Antecipada

PC

C

Receita de Vendas (Receita Bruta de Vendas)

Receita

C

Receita Financeira

Receita

C

Receita Operacional Bruta

Receita

C

Receitas Diferidas

PC

C

Reserva de Capital

PL

C

Reservas

PL

C

Salários

Despesa

D

Salários a Pagar

PC

C

Seguros a Pagar

PC

C

Seguros antecipados

AC

D

Seguros sobre Compras

CMV (+)

D

Serviços Internet a Pagar

PC

C

Serviços prestados a Prazo

AC

D

Suprimentos de Informática (Estoque)

AC

D

Telefones a Pagar

PC

C

Telefones pré-pagos

AC

D
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Títulos descontados

PC

C

Títulos a Pagar de Longo prazo

PNC

C

Títulos a Receber de Longo prazo

ARLP

D

Variação Monetária Ativa

Receita

C

Variação Monetária Passiva

Despesa

D

Vendas

Receita

C

Veículos

Imobilizado

D

Questão 12    (VUNESP/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/AUDITOR
TRIBUTÁRIO/2015) As contas patrimoniais
a) são encerradas no final do exercício.
b) nem sempre alteram o patrimônio líquido quando mudam de valor.
c) não podem apresentar saldo nulo.
d) quando classificadas no Passivo, aumentam por débito
e) quando classificadas no Patrimônio Líquido, diminuem por crédito.

Letra b.
Questão boa.
As contas patrimoniais são representadas pelos bens e direitos (ativo), pelas obrigações (passivo) e pelo resíduo patrimonial (PL). Estas contas mantêm o saldo
final de um exercício no início do exercício posterior, assim, não são encerradas,
contudo, pode ter conta patrimonial com o seu saldo zerado, por exemplo, quando
a empresa vende todo seu estoque.
As contas do ativo têm natureza devedora, aumentam por débito e diminuem por
crédito.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

60 de 230

CONTABILIDADE GERAL
Contas Contábeis
Prof. Claudio Zorzo

As contas do passivo e do PL têm natureza credora, aumentam por crédito e
diminuem por débito.
A resposta correta é a letra “B”, pois nem toda movimentação nas contas patrimoniais irá alterar o PL. Por exemplo: compra de ativos a vista, compras a prazo,
pagamento de duplicatas, recebimentos de duplicatas entre tantas outras.

Questão 13    (IADES/METRÔ-DF/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2014) Suponha um
lançamento contábil em que a conta debitada e a conta creditada tiveram seus saldos
aumentados. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o lançamento envolveu
a) duas contas do Ativo.
b) uma conta do Ativo e uma conta do Patrimônio Líquido, nessa ordem.
c) duas contas do Passivo.
d) uma conta do Passivo e uma conta do Ativo, nessa ordem.
e) uma conta de Despesa e uma conta do Ativo, nessa ordem.

Letra b.
Para responder à questão basta lembrar o mecanismo de débito e crédito das
contas:
• As contas do ativo/despesa/redutoras do passivo/PL têm natureza devedora
e têm seu saldo aumentado por débito e diminuído por crédito.
• As contas do passivo/PL/receita/redutoras do ativo têm natureza credora e
têm seu saldo aumentado por crédito e diminuído por débito.
Se o registro aumentou uma conta por débito e aumentou uma conta por crédito
deve ter envolvido, respectivamente, contas do ativo/despesa/redutora do P/PL e
contas do Passivo/PL/receita/redutora do ativo, nesta ordem.
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Questão 14    (VUNESP/DESENVOLVE-SP/CONTADOR/2014) É a estrutura básica
da escrituração contábil, formada por um conjunto de contas previamente estabelecido, que permite obter as informações necessárias à elaboração de relatórios
gerenciais e demonstrações contábeis conforme as características gerais da entidade,
possibilitando a padronização de procedimentos contábeis. O texto trata
a) da escrituração contábil.
b) do balanço patrimonial.
c) do plano de contas contábil aplicado ao setor público.
d) do razão contábil.
e) dos razões auxiliares e extracontábeis.

Letra c.
O conceito apresentado trata do Plano de Contas.
Plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma
relação padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos fatos
praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a
elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as
necessidades de informações dos usuários.
É uma lista que apresenta as contas necessárias para que a empresa possa registrar todos os eventos e movimentações econômicas e financeiras que acontecem
durante suas atividades e operações. Com base nestas contas que serão elaboradas as demonstrações contábeis.

Questão 15    (UFG/UFG/TÉCNICO CONTÁBIL/2017) Débito e crédito são convenções
contábeis. Débito é o registro dos
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a) acréscimos nas contas de ativo.
b) acréscimos nas contas de passivo.
c) acréscimos nas contas de receita.
d) decréscimos nas contas de despesa.

Letra a.
Lembre-se que as contas têm seu saldo aumentado ou diminuído de acordo com
sua natureza, devedora ou credora.
São devedoras as contas do ativo, despesas e redutoras do passivo e do PL. As contas
do passivo, PL, receitas e redutoras do ativo têm natureza credora.
O ativo tem natureza devedora; aumenta por débito e diminui por crédito. O passivo
e o PL têm natureza credora; aumentam por crédito e diminuem por débito.

Questão 16    (IADES/CAU-RJ/ASSISTENTE FINANCEIRO CONTÁBIL/2014) Acerca
do Plano de Contas, é correto afirmar que
a) cada entidade pode elaborar o próprio Plano de Contas, tendo em vista suas
peculiaridades.
b) a Lei n. 6.404/1976 apresenta o modelo de Plano de Contas a ser adotado por
todas as entidades contábeis.
c) cada empresa, no momento da sua constituição, deverá apresentar aos órgãos
competentes o seu Plano de Contas definitivo.
d) não poderá exceder o número máximo de contas fixado na legislação.
e) o uso da informática na contabilidade tornou dispensável a elaboração de um
Plano de Contas.
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Letra a.
Plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma
relação padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos fatos
praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a
elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as
necessidades de informações dos usuários.
Não existe um tipo padrão de plano de contas determinado por normas, cada
empresa poderá ter o seu, sendo que o plano de contas deve ser elaborado de
forma a se ajustar as necessidades de inclusão de alguma conta que porventura
seja necessária.

Questão 17    (IADES/SEAP-DF/TÉCNICO CONTÁBIL/2014) Considerando as diversas
partes que compõem um Plano de Contas, é correto afirmar que a descrição da
função e do funcionamento é indicada
a) no Elenco de Contas.
b) no Sistema de Contas.
c) nos Modelos Padronizados de Demonstrações Contábeis.
d) no Manual de Contas.
e) na Relação de Contas.

Letra d.
Normalmente o plano de contas possui algumas partes que são essenciais na sua
estruturação e composição, são elas:
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1. Elenco das contas.
2. Função das contas.
3. Funcionamento das contas.
4. Manual das contas.
• O elenco das contas é a relação e a nomenclatura das contas, normalmente
sendo identificado com uma codificação.
• A função de uma conta é a sua ação, para que serve, qual o papel que desempenha na escrituração, explicação do objeto da conta, sendo a expressão
descritiva da sua natureza.
• O funcionamento da conta é um relacionamento de uma conta com outras
demais (respeita o mecanismo de partidas dobradas), evidenciando como se
comporta diante de seu objetivo.
• O Manual é o documento contábil onde estarão registradas as contas, sua
função e funcionamento.
Note que as contas são registradas quanto a sua codificação, função e funcionamento no MANUAL DE CONTAS.

Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido
Nós vimos na primeira aula que o objetivo da contabilidade é fornecer informações
aos usuários internos, por meios de relatórios gerenciais e aos usuários externos,
por meio das demonstrações contábeis.
As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das
transações e outros eventos, por meio do grupamento dos mesmos em classes
amplas de acordo com as suas características econômicas. Essas classes amplas
são denominadas de elementos das demonstrações contábeis.
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Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e
financeira no balanço patrimonial são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido.
Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na
demonstração do resultado são as receitas e as despesas.

Os elementos das demonstrações são o ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas
e despesas. Os elementos definidos não se referem aos itens individuais que são
reconhecidos como resultado de transações e eventos, ou seja, os elementos
identificam os grupos e não as contas individualmente.
O conjunto de demonstrações contábeis envolve vários tipos de relatórios, neste
momento é importante saber que cada demonstração tem um objetivo informacional.
Agora vamos começar pelas informações apresentadas no Balanço Patrimonial.
O Balanço patrimonial é uma demonstração estática que apresenta a situação
patrimonial e financeira de uma empresa em um dado momento e os elementos
diretamente relacionados com esta mensuração são o ativo, o passivo e o patrimônio
líquido.

O Balanço é uma demonstração estática, isto quer dizer que não tem um fluxo de
recursos, ela apresenta a fotografia da situação financeira e patrimonial em determinado momento. Por isto é denominada de uma “fotografia do patrimônio”.
Em relação à composição do Balanço Patrimonial, os conceitos foram apresentados
no pronunciamento conceitual básico e são os seguintes:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

66 de 230

CONTABILIDADE GERAL
Contas Contábeis
Prof. Claudio Zorzo

• Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos
passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para
a entidade;
• Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade
capazes de gerar benefícios econômicos;
• Patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de
deduzidos todos os seus passivos. (Situação Líquida Patrimonial).

Com base nos conceitos e na formalidade estabelecida na Lei n. 6.404/1976 a
estrutura do Balanço Patrimonial é a seguinte:

O CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – estabelece que as definições
de ativo e de passivo identificam suas características essenciais, mas não procuram especificar os critérios que precisam ser observados para que eles possam ser
reconhecidos no balanço patrimonial. Assim, os conceitos apresentam somente as
características que um item precisa ter para ser classificado como ativo ou passivo,
mas é importante entender que mesmo atendendo às características o item pode
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não ser reconhecido no ativo ou no passivo por não atender aos critérios necessários
para o seu reconhecimento.

Para reconhecimento no BP, característica é diferente de critério.
Desse modo, as definições abrangem itens que não são reconhecidos como ativos
ou como passivos no Balanço Patrimonial em função de não satisfazerem os critérios
de reconhecimento. Este é o caso de ativos e passivo contingentes, que veremos
mais à frente.

Na contabilidade reconhecimento é o processo que consiste na incorporação
ao Balanço Patrimonial de item que se enquadre na definição de ativo, passivo ou
PL e que satisfaça os seguintes critérios:
• for provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua
para a entidade (ativo) ou flua da entidade (passivo); e
• o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade.
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Note que não basta atender às características para um item ser reconhecido no
BP, o item deve também atender aos critérios estabelecidos pelo CPC e estes critérios
têm relação com um retorno para a empresa ou uma exigibilidade, bem como com
a sua mensuração, se não atender aos critérios o item não será reconhecido.
Por exemplo:
a) Uma máquina da empresa que não esteja nos planos de uso, ou seja, “está
encostada”; ela tem todas as características de ativo, contudo, não atende ao critério
de gerar um benefício econômico para a empresa, pois não está sendo utilizada.
b) Uma fiança que a empresa faz para um cliente; a fiança é uma garantia onde
se o devedor não quitar a dívida o fiador se obriga a pagar. A fiança assume as
características de um passivo, contudo, não é dívida da empresa, assim, provavelmente não irá consumir um benefício econômico da empresa. Por isto não é
registrada no passivo.
Outro ponto importante na classificação dos elementos patrimoniais é que ao
avaliar se um item se enquadra nos critérios de ativo ou passivo, portanto, se
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qualifica para fins de reconhecimento nas demonstrações contábeis, é necessário
considerar as observações sobre materialidade e relevância, ou seja, verificar se o
valor ou a importância da informação atendem à relação custo benefício da informação. Quando, na visão da empresa, o benefício é menor que o custo de apurar e
registrar a informação, não existe a necessidade de seu reconhecimento.

Atualmente, para apresentar informações que representem fidedignamente as informações, a maior dificuldade da contabilidade está em mensurar um ativo ou passivo, pois uma grande parte dos itens envolvidos nos fatos contábeis é valorada com
base em estimativas, não há a certeza de sua consecução. Vejam estas situações:
a) Quando a empresa vende a prazo, não há a certeza do pagamento pelos
clientes, assim, deve ser estimada uma inadimplência.
b) Quando a empresa tem uma disputa judicial conta si, não existe a certeza
do valor que a justiça determinará como indenização, assim, deve ser feita uma
estimativa.
Mensuração é o processo que consiste em determinar os valores pelos quais
os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial. Em muitos casos, o custo ou valor precisa ser estimado; assim, o uso de estimativas é parte essencial da elaboração das demonstrações
contábeis e não prejudica a sua confiabilidade.
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Quando não puder ser feita estimativa razoável, o item não deve ser reconhecido
no balanço patrimonial. Contudo, devido à relevância da informação, pode existir a
necessidade de ser divulgada a informação nas notas explicativas ou nos quadros
suplementares.
O conceito de probabilidade deve ser adotado nos critérios de reconhecimento
para determinar o grau de incerteza com que os benefícios econômicos futuros referentes ao item venham a fluir para a entidade (ativo) ou fluir da entidade (passivo).

Para ser reconhecido como um ativo ou passivo o elemento deve:
a) ser identificado;
b) ser mensurado;
c) ser realizável (ativo) ou exigível (passivo).

Ativo
Meu(minha) amigo(a), agora vou começar a destacar as características de cada
elemento que será apresentado nas demonstrações, começando pelo ATIVO.
O conceito nós já vimos. Ativo é um recurso controlado pela entidade como
resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade.
De maneira simples o ativo é considerado como o conjunto de bens e direitos
de uma empresa, contudo, existem algumas particularidades que estão inseridas
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no conceito apresentado pelas normas internacionais que qualificam melhor esta
afirmação, pois não basta existir um bem, ele deve estar dando um retorno para
a empresa; também não há a necessidade de o bem ser propriedade da entidade,
basta estar sob seu controle.

Recurso Controlado
Por recurso se entende qualquer elemento que possa ter uma avaliação econômica (ser mensurado), relacionado a direitos reais (bens) ou pessoais (direitos), ou
seja, são os bens e direitos sob o controle da empresa.

Atente para o fato de que recurso não significa dinheiro, um recurso pode ser um
bem ou um direito.
Segundo o Código Civil, o conjunto dos bens e direitos é dividido em direitos reais
e direitos pessoais. O direito real recai geralmente sobre um objeto corpóreo (bem)
e o poder é exercido sobre o objeto de forma imediata e direta, assim a empresa
tem o direito de uso do bem a qualquer momento. Está relacionado com a fruição,
gozo na utilização de bens.
Já o direito pessoal está focado nas relações humanas entre o devedor e o credor;
tem relação direta com o direito de receber algo de um devedor.
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Outro ponto interessante sobre o conceito de ativo é que os recursos devem
estar sob o controle da empresa, assim, não necessitam ser de propriedade.

Controle é diferente de propriedade.
Controle está relacionado com correr riscos, se beneficiar, ter direito de uso e poder
de decisão sobre o ativo. O controle do recurso envolve a capacidade da empresa
em utilizar o recurso (ou controlar terceiros na sua utilização) de modo que haja a
geração do potencial de serviços ou dos benefícios econômicos originados do recurso para a empresa. Propriedade é ter legalmente o direito sobre um bem.

É lógico que no patrimônio das empresas, muitos ativos estão associados ao
direito de propriedade ou ao direito legal sobre alguma coisa, contudo, ao determinar
a existência do ativo, o direito de propriedade não é essencial.
Guardem: A propriedade legal do recurso não é uma característica essencial de
um ativo. No entanto, a propriedade legal é um indicador de controle.
Para avaliar se a entidade controla o recurso no presente, deve ser observada a
existência dos seguintes indicadores de controle:
• propriedade legal;
• acesso ao recurso ou a capacidade de negar ou restringir o acesso a esses;
• meios que assegurem que o recurso seja utilizado para alcançar os seus
objetivos; ou

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

73 de 230

CONTABILIDADE GERAL
Contas Contábeis
Prof. Claudio Zorzo

• a existência de direito legítimo ao potencial de serviços ou à capacidade para
gerar os benefícios econômicos advindos do recurso.
Assim, por exemplo, um imóvel ou uma máquina objeto de arrendamento
mercantil será um ativo da empresa arrendatária, sempre que a entidade controle
os benefícios econômicos que são esperados que fluíssem do bem, mesmo ele sendo
de propriedade legal da arrendadora (financeira).

Questão 18    (UFBA/UFBA/ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO/2017) De acordo
com os conceitos básicos de Administração Financeira, o que significa Ativo?
a) Valor contábil dos recursos próprios aplicados no negócio pelos sócios/acionistas.
b) Parcela de empréstimos tomados pela pessoa jurídica.
c) Conjunto de bens e direitos detidos pela organização.
d) Conjunto de obrigações e dívidas da instituição perante terceiros.

Letra c.
Ativos são os recursos controlados pela empresa que se espera que geram benefícios econômicos futuros.
Veja que nesta questão a banca, que é acadêmica, tratou do conceito de ativo como
o conjunto dos bens e direitos DETIDOS pela organização, assim, deixou claro que
não há a necessidade da propriedade do bem para ele ser reconhecido como um
elemento das demonstrações.

Questão 19    (UFG/UFG/AUDITOR/2017) Os conceitos de ativo e passivo identificam
os seus aspectos essenciais, mas não especificam os critérios para seu reconhecimento.
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Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, passivo ou patrimônio
líquido, deve-se atentar para
a) a pendência ou não da implementação de condições.
b) o equilíbrio entre o custo e o benefício, ao invés de uma característica qualitativa.
c) o desempenho e as mutações na posição financeira ao longo do tempo.
d) a sua essência e realidade econômica e não apenas sua forma legal.

Letra d.
Veja que nesta questão a banca, que também é acadêmica, tratou da necessidade
de que a essência econômica se sobreponha à formalidade jurídica, ou seja, controle sobre a propriedade.

Resultado de Eventos Passados
Evento passado está relacionado com um fato que ocorreu, como uma compra
ou produção de um bem.
O normal é que as empresas obtenham seus ativos por meio de sua compra
ou produção, ou seja, que haja um sacrifício na sua geração, entretanto, existem
outras transações que podem gerar ativos sem sacrifício econômico. Por exemplo,
um imóvel recebido de ente governamental como parte de programa para fomentar
o crescimento econômico de dada região, a descoberta de jazidas minerais ou o
recebimento de uma doação.
Na identificação de ativos é importante diferenciar fato passado de compromisso futuro, pois a transação prevista para ocorrer no futuro não dá origem a ativos.
Desse modo, por exemplo, a intenção de adquirir estoques não atende, por si só,
à definição de ativo. Assim, para um elemento ser reconhecido deve ter havido um
fato gerador e não um compromisso de compra.
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Se espera que gerem benefícios econômicos futuros
Um ativo somente deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade.
O benefício econômico futuro de um ativo é o seu potencial em contribuir, direta ou
indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade.
Tal potencial pode ser produtivo (utilizado nas atividades operacionais), pode
ter a forma de conversibilidade em caixa (transformado em dinheiro) ou pode ainda ser capaz de reduzir as saídas de caixa (diminui as despesas), como no caso de
processo industrial alternativo que reduza os custos de produção.

Os benefícios econômicos futuros podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, o ativo pode ser:
a) usado na produção de bens ou na prestação de serviços a serem vendidos
pela entidade;
b) trocado por outros ativos;
c) usado para liquidar um passivo; ou
d) distribuído aos proprietários da entidade.
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O benefício econômico esperado de um ativo é a sua capacidade de realização,
de se liquidar. Por liquidação entende-se capacidade de se transformar, direta ou
indiretamente em dinheiro.

O ativo tem natureza devedora porque ele deve um benefício econômico para a
empresa. Este benefício pode se dar pela venda, pelo uso ou pelo consumo, por
exemplo:
Mercadoria – se realiza na venda.
Material de escritório – se realiza no consumo.
Imobilizado – se realiza pelo uso.

Ativo Contingente
Contingência é uma condição ou situação cujo resultado final, favorável ou
desfavorável, depende de eventos futuros incertos. Em contabilidade essa definição
se restringe às situações existentes à data das demonstrações e informações
contábeis, cujo efeito financeiro será determinado por eventos futuros que possam
ocorrer ou deixar de ocorrer.
A NBTG 25 de 2014, emitida pelo CFC, estabelece a necessidade da divulgação de
ativos e passivos contingentes. O passivo contingente veremos no grupo do passivo.
Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.
Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado ou de outros não esperados que dão origem à possibilidade (não é praticamente certa)
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de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo é uma disputa
judicial que a entidade esteja reclamando por meio de processos legais, em que o
desfecho seja incerto, pois não há uma decisão final.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis,
uma vez que pode tratar-se de resultado positivo que nunca será efetivamente
realizado. Assim, se for provável (menos do que praticamente certa) a entrada de
benefícios econômicos, o ativo contingente deve ser divulgado (nota explicativa),
mas não deve ser reconhecido contabilmente. Porém, quando a realização do
ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e
o seu reconhecimento é adequado como ativo propriamente dito em contrapartida
de uma receita, geralmente um crédito da empresa.
A classificação de ativos contingentes deve ser feita com base nas estimativas
quanto ao desfecho e aos efeitos financeiros das contingências são determinadas
pelo julgamento da administração da companhia, apoiadas em estudos e pareceres
técnicos que reflitam uma posição isenta, e revisadas pelo auditor independente.
Tanto as estimativas quanto a revisão devem incluir o exame dos eventos ocorridos
após a data do balanço, complementado pela experiência obtida em transações
semelhantes e são classificadas em:
• Praticamente certa – é uma contingência que a empresa já ganhou na justiça,
falta receber; neste caso é um ativo normal.
• Provável – é uma contingência que a empresa vai ganhar, é um ativo contingente e será divulgado nas notas explicativas.
• Possível ou remota – é uma contingência que a empresa pode ganhar ou não
vai ganhar, neste caso não se encaixa no conceito de ativo contingente e nem
será divulgada em notas explicativas.
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Note que a contingência praticamente certa é reconhecida diretamente como
um ativo, normalmente como um crédito da empresa junto a alguém, por exemplo,
em uma disputa judicial a empresa ganhou a causa e não há mais como a outra
parte recorrer, assim, a parte terá que pagar. Neste caso a empresa reconhece um
ativo em contrapartida de uma receita.

A entidade não deve reconhecer um ativo contingente.
O ativo contingente é divulgado EM NOTAS EXPLICATIVAS, quando for provável a
entrada de benefícios econômicos. É importante que as divulgações de ativos
contingentes evitem dar indicações indevidas da probabilidade de surgirem ganhos.

Quando síntese de ativo contingente (NBC TG 25 (R1))
São caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, há um ativo
possível cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.
A entrada de benefícios econômicos é praticamente certa.

A entrada de benefícios econômicos é provável, mas não
praticamente certa.

A entrada não é provável.

O ativo não é contingente.
É registrado normalmente.

Nenhum ativo é reconhecido.

Nenhum ativo é reconhecido.

Divulgação é exigida.

Nenhuma divulgação é exigida.

Considerando a sua capacidade de realização, o ativo é classificado em realizado
e realizável. Por realizado entende-se aquilo que já é dinheiro, como a conta caixa,
banco e aplicação financeira de liquidez imediata, ou seja, o disponível. Realizável é
aquilo que vai, direta ou indiretamente, se transformar em dinheiro, seja pelo uso,
pela venda ou pelo consumo.
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O ativo será apresentado no Balanço Patrimonial em ordem decrescente de
liquidez, que é o mesmo que crescente no prazo de liquidez. Ou seja, considera-se
a capacidade de realização para a apresentação no Balanço, por isto que o ativo é
dividido em circulante e não circulante.
• CIRCULANTE
–– Disponível
–– Créditos
–– Estoques
–– Despesas antecipadas
• NÃO CIRCULANTE
–– Realizável a longo prazo
–– Investimentos
–– Imobilizado
–– Intangível

Composição do Ativo
CIRCULANTE
• Disponível
–– Caixa
–– Bancos
–– Aplicações de liquidez imediata
–– Numerários em trânsito
• Créditos
• Clientes
• Duplicatas a receber
• Títulos a receber
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• Notas promissórias a receber
• (-) Estimativa/provisão para devedores duvidosos
• (-) Estimativa/Provisão para crédito de liquidação duvidosa
• Empréstimos a receber
• Dividendos a receber
• Impostos a recuperar
• Adiantamento a fornecedores
Investimentos Temporários
• Títulos e valores mobiliários
• Aplicação financeira
• Ações da bolsa de valores
• Aplicação em fundos de investimentos
• Debêntures adquiridas com resgate em curto prazo
• Títulos mobiliários destinados a negociação
• (-) Estimativa/Provisão para perda em investimentos temporários
Estoques
• Mercadorias
• Material de consumo
• Material de expediente
• Material de limpeza
• (-) Estimativa/Provisão para perdas no estoque
• (-) Estimativa/Provisão para ajuste do preço do estoque ao de mercado
Despesas Antecipadas
• Prêmios de seguros a apropriar
• Assinaturas de revistas a apropriar
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• Anuidades de sociedades a apropriar
• Aluguéis pagos antecipadamente
• Telefone pré-pago
• Adiantamento para viagens
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
• Contas a receber
• Clientes
• Títulos a receber
• Duplicatas a receber
• (-) Estimativa/Provisão para devedores duvidosos
• Aplicações financeiras de longo prazo
• Títulos e valores mobiliários
• (-) Estimativa/ Provisão para perdas em investimentos
• Empréstimos a sócios e acionistas
• Adiantamento a diretores
• Créditos juntos a administradores
• Debêntures adquiridas com resgate a longo prazo
• Instrumentos financeiros disponíveis para venda
Investimentos
• Ações de outras empresas
• Subsidiária integral
• Participações societárias
• Ações de Coligadas/Controladas
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• Ágio em participações societárias
• Obras de arte
• Imóveis não de uso
• Imóveis para aluguel
• Terrenos de renda
• Veículos antigos
• Animais / Semoventes
• Investimentos em títulos da dívida pública
• Investimentos em debêntures permanentes
• Investimentos em fundos de investimentos
• (-) Estimativa/Provisão para perdas em investimentos
• (-) Depreciação acumulada de imóveis alugados
• (-) Amortização acumulada de ágio em participações
Imobilizado
• Terrenos de uso
• Edifícios
• Instalações
• Imóveis
• Máquinas e equipamentos
• Equipamentos de processamento de dados
• Móveis e utensílios
• Veículos
• (–) Depreciação acumulada
• Florestamento
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• Recursos minerais
• (-) Exaustão acumulada
• Obras em andamento
• Programa de computador – software
• Benfeitorias em prédios de terceiros
• (-) amortização acumulada de benfeitorias
• Consórcios de imobilizados
• Importação de imobilizado em andamento
Intangível
• Marcas e patentes
• Fundo de comércio adquirido – Good Will
• Direitos de uso de concessão
• Direitos de uso de franquias
• Software – comprado em lojas
• (-) Amortização acumulada
• Desenvolvimento de novos produtos
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Questão 20    (FCC/TCM-CE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/2011) Recursos
controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se
espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade devem ser
classificados no
a) Patrimônio Líquido.
b) Ativo.
c) Passivo.
d) Passivo e no Ativo.
e) Relatório da Administração.
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O conceito apresentado é o de ativo.
Não esqueça que os elementos diretamente relacionados com a mensuração da
posição patrimonial e financeira são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido.
Estes são definidos como segue:
a) ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;
b) passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados,
cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de
gerar benefícios econômicos;
c) patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Questão 21    (FCC/TRF – 4ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO – CONTABILIDADE/2011) Devem ser classificados no Ativo Intangível, de acordo com a legislação
vigente:
a) máquinas e equipamentos.
b) benfeitorias em imóvel de terceiros.
c) despesas pré-operacionais.
d) gastos com pesquisas de produtos.
e) marcas e patentes.

Letra e.
O intangível é composto pelos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive
o fundo de comércio adquirido.
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O grupo do intangível foi criado pela Lei n. 11.638/2007 com o objetivo de registrar
os bens e direitos que não possuam matéria, mas que apresentam um valor considerável para a empresa.
Exemplos de intangíveis:
• Marcas;
• Patentes;
• Direitos de uso de franquias;
• Desenvolvimentos de produtos;
• Direitos de exploração de rodovias;
• Desenvolvimentos de software;
• Propriedade legal de novos livros, filmes e músicas;
• Direitos de opção de compra ou venda de ações;
• Direitos de exploração de filmes cinematográficos;
• Fundo de comércio adquirido;
• Amortização acumulada (-).
Com base no conceito somente é intangível “marcas e patentes”.
Máquinas e equipamentos e benfeitorias em imóvel de terceiros são contas do
imobilizado, enquanto as despesas pré-operacionais e os gastos com pesquisas de
produtos são despesas.

Questão 22    (FCC/TRF – 4ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO – CONTABILIDADE/2011) O Ativo Não Circulante, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes, é constituído pelos seguintes subgrupos:
a) Investimentos, Imobilizado, Realizável a longo prazo e Diferido.
b) Intangível, Investimentos e Imobilizado.
c) Realizável a longo prazo, Investimentos, Intangível e Imobilizado.
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d) Realizável a longo prazo, Investimentos, Diferido e Imobilizado.
e) Intangível, Investimentos, Diferido e Imobilizado.

Letra c.
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
financeira da companhia.
No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos
elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:
I – ativo circulante;
II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Questão 23    (UFMT/TJ-MT/CONTADOR/2016) Patrimônio Bruto é o mesmo que:
a) Capital Aplicado.
b) Capital Fixo.
c) Capital Próprio.
d) Capital de Terceiros.

Letra a.
A questão trata de um sinônimo de ativo, fica fácil demais responder se você
atentar para que o ativo é o patrimônio bruto, que é o capital aplicado. Mole, mole,
mole...

Questão 24    (VUNESP/PC-SP/PERITO CRIMINAL/2014) A Estrutura Conceitual da
Contabilidade, aprovada pelo Pronunciamento Técnico 00 do CPC, define-o como
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um recurso controlado pela entidade, decorrente do resultado de eventos passados,
e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.
A Estrutura está se referindo ao
a) Ativo.
b) Passivo.
c) Resultado Abrangente.
d) Resultado do Exercício.
e) Patrimônio Líquido.

Letra a.
O patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações. Bens e direitos representam o lado ativo, e as obrigações o lado passivo do patrimônio.
Assim, os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira das entidades são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido,
que são definidos como segue:
a) ativo: é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;
b) passivo: é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados,
cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de
gerar benefícios econômicos;
c) patrimônio líquido: é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Questão 25    (VUNESP/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/AUDITOR
TRIBUTÁRIO/2015) De acordo com a Estrutura Conceitual da Contabilidade,
é correto afirmar que
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a) a existência física é um atributo essencial para que um bem ou direito seja classificado como ativo pela entidade.
b) somente podem ser classificados como ativos os bens e direitos cuja propriedade pertença à entidade.
c) o Passivo representa as obrigações futuras das entidades em relação a terceiros,
mesmo que ainda não incorridas.
d) as despesas são originadas por diminuição de ativos ou aumento de passivos
resultantes de transações com terceiros.
e) o Patrimônio Líquido jamais pode apresentar um valor negativo.

Letra d.
Vou comentar item a item:
a) Errada. A existência física NÃO é um atributo essencial, pois existem os ativos
intangíveis.
b) Errada. Atualmente o ativo deve estar sob o controle, assim, não existe a
necessidade de ser de propriedade da empresa.
c) Errada. O passivo representa uma obrigação PRESENTE e não futura.
d) Certa. As despesas representam diminuições do resultado econômico e tem
como contrapartida a diminuição do ativo ou o aumento do passivo.
e) Errada. Quando existir mais passivo que ativo a situação líquida da empresa
passa a ser negativa.

Questão 26    (VUNESP/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/AUDITOR
TRIBUTÁRIO/2015) As contas patrimoniais
a) são encerradas no final do exercício.
b) nem sempre alteram o patrimônio líquido quando mudam de valor.
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c) não podem apresentar saldo nulo.
d) quando classificadas no Passivo, aumentam por débito
e) quando classificadas no Patrimônio Líquido, diminuem por crédito.

Letra b.
Questão boa.
As contas patrimoniais são representadas pelos bens e direitos (ativo), pelas obrigações (passivo) e pelo resíduo patrimonial (PL). Estas contas mantêm o saldo
final de um exercício no início do exercício posterior, assim, não são encerradas,
contudo, pode ter conta patrimonial com o seu saldo zerado, por exemplo, quando
a empresa vende todo seu estoque.
As contas do ativo têm natureza devedora, aumentam por débito e diminuem por
crédito.
As contas do passivo e do PL têm natureza credora, aumentam por crédito e diminuem por débito.
A resposta correta é a letra “b”, pois nem toda movimentação nas contas patrimoniais irá alterar o PL. Por exemplo: compra de ativos à vista, compras a prazo,
pagamento de duplicatas, recebimentos de duplicatas entre tantas outras.

Passivo
O passivo representa o exigível de uma empresa; é conceituado da seguinte
maneira: Passivo é uma obrigação presente, derivada de eventos passados, cuja
liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios
econômicos.
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Dentro de uma visão econômica o passivo pode ser classificado em monetário
e não monetário.
• Passivo monetário é aquela obrigação que exigirá um pagamento em dinheiro. Por exemplo: contas a pagar, duplicatas a pagar, debêntures emitidas.
• Passivo não monetário é a obrigação que será liquidada com um bem ou
com a prestação de um serviço, não envolvendo dinheiro. Por exemplo: receitas antecipadas, adiantamentos de clientes.

Obrigação Presente
Uma obrigação envolve sempre outra parte a quem se deve a obrigação. Não
é necessário, porém, saber a identidade da parte a quem se deve a obrigação, na
verdade, a obrigação pode ser ao público em geral.
Uma característica essencial para a existência de passivo é que a entidade tenha
uma obrigação presente. Uma obrigação presente é um dever ou responsabilidade
de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de certa maneira, pode ser legalmente
exigível ou não formalizada.
Obrigação legal é uma obrigação que deriva de:
a) contrato (por meio de termos explícitos ou implícitos);
b) legislação; ou
c) determinação da justiça.
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As principais obrigações apresentadas no balanço são:
• Contas a pagar em geral.
• Financiamentos a pagar.
• Arrendamento mercantil financeiro.
• Passivos tributários.
• Instrumentos financeiros – derivativos e debêntures.
• Provisões passivas.
• Receitas antecipadas.
Obrigação não formalizada surge de padrão estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou de declaração onde a entidade tenha indicado a
outras partes que aceitará certas responsabilidades.
Um evento que não gera imediatamente uma obrigação pode gerá-la em data
posterior, por força de alterações na lei ou porque um ato da entidade (por exemplo, uma declaração pública suficientemente específica) dá origem a uma obrigação
não formalizada. Por exemplo, quando forem causados danos ambientais, pode
não haver obrigação para remediar as consequências, contudo, quando a entidade
publicamente aceita a responsabilidade pela retificação do meio ambiente ela cria
uma obrigação não formalizada.
Esta obrigação normalmente ocorre quando a empresa se compromete, por
questão de política mercadológica ou de imagem, a retificar defeitos em seus produtos; conceder algum benefício aos funcionários, à sociedade ou ao meio ambiente. Por exemplo:
• Obrigação com a extensão da garantia de produtos já vendidos.
• Obrigação com a participação nos lucros maior que o acordado com os
funcionários.
• Obrigação com a recuperação ambiental de uma praça ou rio na sua localidade.
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Como a empresa se comprometeu em público ela não tem nenhuma alternativa
realista senão liquidar essa obrigação e as importâncias que espera gastar constituem passivos em contrapartida de despesas que serão lançadas na Demonstração
do Resultado do Exercício.
Guarde: a empresa pode ter uma obrigação contratual (legal) ou uma obrigação que ela assumiu como parte de suas atividades sendo uma promessa (não
formalizada).

Deve-se fazer uma distinção entre obrigação presente e compromisso futuro.
A decisão para adquirir ativos no futuro não dá origem, por si só, a uma obrigação
presente. A obrigação normalmente surge somente quando um ativo é entregue
ou a entidade ingressa em acordo irrevogável para adquirir o ativo. Nesse último
caso, a natureza irrevogável do acordo significa que as consequências econômicas
de deixar de cumprir a obrigação, como, por exemplo, em função da existência de
penalidade contratual significativa, deixam a entidade com pouca, caso haja alguma,
liberdade para evitar o desembolso de recursos em favor da outra parte.

Resultado de Eventos Passados
Para um evento ser um evento que cria obrigação, é necessário que a entidade
não tenha qualquer alternativa realista senão liquidar a obrigação criada pelo evento.
Esse é o caso de quando a liquidação da obrigação foi imposta legalmente ou no caso
de obrigação não formalizada, quando o evento (que pode ser uma ação da entidade)
cria expectativas válidas em terceiros de que a entidade cumprirá a obrigação.
A existência de um passivo pressupõe que no futuro a entidade deverá liquidá-lo
através do pagamento ou com a perda de um benefício econômico, ou seja, pressupõe não ser possível evitar a obrigação, por isto ele é tratado como um exigível.
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Os passivos, assim como os ativos, resultam de transações ou outros eventos
passados, assim, a obrigação deve ser resultado de um evento que ocorreu no
passado. Esta ocorrência pode ser de uma relação comercial (compras a prazo,
obtenção de empréstimos) ou pelo fato de uma despesa ter acontecido e não ter
sido paga (competência) ou até mesmo pela determinação da justiça ou de uma lei.
Por exemplo, a aquisição de bens (ativo) a prazo dá origem a contas a pagar
(passivo) ou o recebimento de empréstimo bancário (ativo) resulta na obrigação de
honrá-lo no vencimento (passivo).
Notem que estas obrigações deram origem aos ativos bens e banco, contudo,
podem surgir obrigações que estejam relacionadas com despesas incorridas e não
pagas e por consequência não afetam o ativo. Estas obrigações são denominadas
de passivos por competência ou accruals.

Passivo por accruals (competência) são obrigações originadas pela ocorrência de uma
despesa que ainda não foi efetivamente paga (despesas incorridas e não pagas).
• Salários a pagar.
• Adicional natalino a pagar.
• Férias a pagar.
• Aluguel a pagar.
• Energia elétrica a pagar.

Outra caraterística do passivo é que algumas obrigações somente podem ser
mensuradas por meio do emprego de significativo grau de estimativa. No Brasil,
denominam-se esses passivos de provisões.
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Obs.:
Provisão é um passivo (obrigação presente que provavelmente será liquidada); contudo, tem prazo ou valor incertos.
A provisão tem as seguintes particularidades:
a) Tem por finalidade dar cobertura a perdas ou despesas, cujo fato gerador já
ocorreu, mas não houve o correspondente desembolso ou perda;
b) Caracteriza-se pela falta de certeza absoluta no valor ou prazo de pagamento, entretanto a obrigação existe;
c) Representa uma apropriação ao resultado do exercício, em contrapartida de
despesas ou custos, e sua constituição influencia o resultado do exercício ou os
custos de produção;
d) Deve ser constituída independentemente de a companhia apresentar lucro
ou prejuízo no exercício.
As provisões são diferentes de outros passivos tais como contas a pagar e passivos derivados de apropriações por competência (accruals), porque há incerteza
sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro necessário para a sua liquidação,
devido a isto são divulgadas em separado das contas a pagar.
Uma provisão SOMENTE deve ser reconhecida quando:
I – Existe uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado
de evento passado;
II – Seja provável que será necessária uma saída de recursos para liquidar a
obrigação; e
III – Possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.
São reconhecidas como provisão apenas as obrigações que surgem de eventos
passados que existam independentemente de ações futuras da entidade (isto é,
a conduta futura dos seus negócios).
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São exemplos de tais obrigações as penalidades ou os custos de limpeza de danos ambientais ilegais independentemente das ações futuras da entidade. De forma similar, a entidade reconhece uma provisão para os custos de descontinuidade
de poço de petróleo ou de central elétrica nuclear na medida em que a entidade é
obrigada a retificar danos já causados.
Por outro lado, devido a pressões comerciais ou exigências legais, a entidade
pode pretender ou precisar efetuar gastos para operar de forma particular no futuro (por exemplo, montando filtros de fumaça em certo tipo de fábrica). Dado que
a entidade pode evitar os gastos futuros pelas suas próprias ações, por exemplo,
alterando o seu modo de operar, ela não tem nenhuma obrigação presente relativamente a esse gasto futuro e nenhuma provisão é reconhecida.
As principais provisões passivas são:
• Provisão para garantias de produtos.
• Provisão para contingências judiciais.
• Provisão para recuperação ambiental.

Provisão para contingência é diferente de passivo contingente.
Passivo contingente é uma obrigação possível que resulta de eventos passados
e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais
eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade ou é uma obrigação
presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque:
a) não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida.
b) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.
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Em sentido geral, todas as provisões são contingentes porque são incertas quanto ao
seu prazo ou valor. Porém, segundo os pronunciamentos do “CPC”, o termo “contingente” é usado para passivos que não sejam reconhecidos porque a sua existência
somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros
incertos não totalmente sob o controle da entidade. Desta forma, o termo passivo
contingente é usado para passivos que não satisfaçam os critérios de reconhecimento.

Provisões SÃO reconhecidas como passivo porque são obrigações presentes e é
provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja
necessária para liquidar a obrigação; passivos contingentes NÃO SÃO reconhecidos
como passivo porque são obrigações possíveis ou são obrigações presentes que
não seja necessária uma saída de recursos ou não pode ser feita uma estimativa
suficientemente confiável do valor da obrigação.

Provisões atendem aos critérios de reconhecimento de um passivo, passivo
contingente não atende e deve ser divulgado em nota explicativa.
A classificação de provisões e de passivos contingentes deve ser feita com base
nas estimativas quanto ao desfecho e aos efeitos financeiros das contingências e
são determinadas pelo julgamento da administração da companhia, apoiadas em
estudos e pareceres técnicos que reflitam uma posição isenta, e revisadas pelo
auditor independente. Tanto as estimativas quanto a revisão devem incluir o exame
dos eventos ocorridos após a data do balanço, complementado pela experiência
obtida em transações semelhantes e são classificadas em:
• Provável – é uma contingência que a empresa vai perder; é uma provisão
passiva, será reconhecida no passivo e divulgada nas notas explicativas.
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• Possível – é uma contingência que a empresa pode perder; neste caso não
se encaixa no conceito de passivo e será somente divulgada em notas explicativas.
• Remota – é uma contingência que a empresa não vai perder; neste caso
não se encaixa no conceito de provisão e nem de passivo contingente, não
será reconhecida no passivo e nem será divulgada em notas explicativas.
Quadro comparativo entre provisão e passivo contingente
São caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, pode haver
uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos futuros na liquidação de: (a) obrigação
presente; ou (b) obrigação possível cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou
não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.
Há obrigação presente que
provavelmente requer
uma saída de recursos.

Há obrigação possível ou
Há obrigação possível ou obrigação
obrigação presente que pode presente cuja probabilidade de uma
requerer, mas provavelmente
saída de recursos é remota.
não irá requerer, uma saída de
recursos.

A provisão é reconhecida.

Nenhuma provisão é reconhecida.

Nenhuma provisão é reconhecida.

Divulgação em notas explicativas é exigida para a
provisão.

Divulgação em notas explicativas é exigida para o passivo
contingente.

Nenhuma divulgação é exigida.

Questão 27    (FGV/COMPESA/CONTADOR/2016) De acordo com o Pronunciamento
Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, assinale
a opção que indica a principal diferença entre as provisões e os passivos contingentes.
a) Os passivos contingentes são reconhecidos como passivo, enquanto as provisões
não são.
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b) As provisões são reconhecidas como passivo, enquanto os passivos contingentes
não são.
c) As provisões são reconhecidas como redutoras do ativo, enquanto os passivos
contingentes, como redutores do passivo.
d) Os passivos contingentes têm prazo para realização, enquanto as provisões
não têm.
e) Os passivos contingentes utilizam estimativas, enquanto as provisões utilizam
valores precisos.

Letra b.
Questão boa para destacar as diferenças; vou comentar cada assertiva.
a) Errada. Vimos que as provisões são reconhecidas como passivo, e os passivos
contingentes são divulgados em notas explicativas.
b) Certa. As provisões são reconhecidas como passivo, pois elas são obrigações
presentes e provavelmente serão liquidadas no futuro.
c) Errada. As provisões são reconhecidas como contas normais do passivo, têm
natureza credora e representam uma obrigação com valor e prazo incertos.
d) Errada. As provisões têm prazo, contudo não há a certeza da data em que será
liquidada. A liquidação e o valor vão depender de uma decisão que normalmente
não está sob o controle da empresa.
e) Errada. As provisões são estimativas, enquanto os passivos contingentes,
normalmente, não podem ser estimados.
Em relação ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação dos fatos contábeis, julgue o item a seguir.
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Questão 28    (CESPE/TCU/AFCE/2015) Uma companhia aérea que se comprometer
a conceder viagens gratuitas aos clientes cadastrados em seu programa de milhagem
deverá contabilizar uma provisão no momento que as receitas de passagens aéreas
forem reconhecidas.

Certo.
Vimos na aula que uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma
obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado,
que seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
benefícios econômicos para liquidar a obrigação e possa ser feita uma estimativa
confiável do valor da obrigação, ou seja, quando apresentar os atributos de um
passivo.
Ao ofertar uma vantagem a empresa está assumindo uma obrigação não formalizada, e como houve a viagem o fato gerador da obrigação já ocorreu, contudo,
como não há a certeza de que o cliente irá utilizar a vantagem e nem a certeza do
valor a ser gasto, a empresa deve estimar, com base em dados passados, o valor
da obrigação e reconhecer uma provisão no passivo, no mesmo período social que
o cliente viajou.

Provavelmente será liquidada no futuro
Para que um passivo se qualifique para reconhecimento, é necessário haver não
somente uma obrigação presente, mas também a probabilidade de saída de recursos
que incorporam benefícios econômicos para liquidar essa obrigação.
Uma saída de recursos ou outro evento é considerado como provável se o evento
for mais provável que sim do que não de ocorrer, isto é, se a probabilidade de que
o evento ocorrerá for maior do que a probabilidade de isso não acontecer.
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Quando não for provável que exista uma obrigação presente, a entidade divulga
um passivo contingente, a menos que a possibilidade de saída de recursos que
incorporam benefícios econômicos seja remota.
A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica a utilização, pela
entidade, de recursos incorporados de benefícios econômicos a fim de satisfazer a demanda da outra parte. Assim, a liquidação do passivo em regra é feita,
no futuro, com o sacrifício de um ativo.
Liquidar uma obrigação é baixá-la de forma a reconhecer que ela não existe
mais. A maneira mais usual de se liquidar uma dívida é pagando, entretanto, a liquidação de uma obrigação pode ocorrer de diversas maneiras, como por meio de:
a) pagamento em caixa; (diminui o ativo).
b) transferência de outros ativos; (diminui o ativo).
c) prestação de serviços; (reconhece uma receita).
d) substituição da obrigação por outra; (altera a composição do passivo).
e) conversão da obrigação em ações; (aumenta o saldo da conta capital social).
f) pela perda dos direitos do credor; (reconhece uma receita).
g) pelo perdão de dívidas. (reconhece uma receita).
Vimos que o passivo é o exigível da empresa, assim, no balanço patrimonial o
passivo será apresentado em ordem decrescente de exigibilidade ou crescente no
prazo de exigibilidade (o prazo sempre cresce). Ou seja, as dívidas que vencem
primeiro serão apresentadas em primeiro, pois a exigibilidade tem relação com o
prazo de vencimento da obrigação.
Não esqueçam que exigibilidade é a necessidade de quitar uma obrigação,
e considerando esta necessidade o passivo é dividido em circulante e não circulante.
• CIRCULANTE
–– Exigível de curto prazo
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• NÃO CIRCULANTE
–– Exigível de longo prazo

COMPOSIÇÃO DO PASSIVO
• PASSIVO CIRCULANTE
–– Financiamentos.
–– Empréstimos bancários.
–– Duplicatas descontadas.
–– Fornecedores.
–– Títulos a pagar.
–– Duplicatas a pagar.
–– Promissórias a pagar.
–– Duplicatas descontadas.
–– Debêntures emitidas.
–– (-) Deságio na emissão de debêntures com resgate a curto prazo.
• Obrigações Fiscais
–– ICMS a recolher.
–– IPI a recolher.
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–– ISS a recolher.
–– PIS a recolher.
–– COFINS a recolher.
–– Imposto de renda a recolher.
–– Contribuição social sobre o lucro a recolher.
• Outras Obrigações
–– Adiantamento de clientes.
–– Adiantamentos de fornecedores.
–– Adiantamentos para aumento de capital (com possibilidade de devolução).
–– Contas a pagar.
–– Salários a pagar.
–– Encargos sociais a pagar.
–– FGTS a recolher.
–– Comissões a pagar.
–– Honorários a pagar.
• Provisões passivas
–– Provisão para contingências trabalhistas.
–– Provisão para contingências judiciais.
–– Provisão para recuperação ambiental.
–– Provisão para garantias estendidas.
• PASSIVO NÃO CIRCULANTE
–– Empréstimos a pagar em longo prazo.
–– Duplicatas descontadas longo prazo.
–– Financiamentos a pagar longo prazo.
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–– (-) juros a transcorrer.
–– Títulos a pagar em longo prazo.
–– Debêntures a resgatar em longo prazo.
–– (-) Deságio na emissão de debêntures com resgate a longo prazo.
–– Aluguéis recebidos antecipadamente.
–– Receita de exercícios futuros.
–– (-) Custo/despesa com receitas antecipadas.
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Patrimônio Líquido
Conceitualmente o Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade
depois de deduzidos todos os seus passivos. Assim, representa uma sobra patrimonial,
que é encontrada pela equação entre o ativo e o passivo.

Obs.:
PL = ATIVO (-) PASSIVO
O patrimônio líquido representa o valor patrimonial da empresa, ou seja,
o capital próprio da entidade, assim é o montante da riqueza da empresa, é importante destacar que somente por coincidência o valor pelo qual o Patrimônio Líquido
é́ apresentado no balanço patrimonial será́ igual ao valor de mercado das ações
da companhia negociadas, ou igual à soma que poderia ser obtida pelos sócios na
venda de seus ativos e liquidação de seus passivos.

O valor patrimonial da empresa e o seu valor de mercado geralmente são diferentes.
Valor do PL = Valor patrimonial
Valor de mercado = Valor de negociação = valor justo
Este assunto tem sido cobrado em algumas provas, assim é importante lembrar
que o valor “PL” no balanço é o valor patrimonial e não quer dizer que será o valor
que os sócios irão receber caso vendam ou liquidem a empresa.

Julgue o item seguinte, acerca dos componentes patrimoniais, suas características
e contabilização.
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Questão 29    (CESPE/MPU/ANALISTA ATUARIAL/2015) Segundo a atual perspectiva contábil, o patrimônio líquido representa o valor justo econômico mínimo de
uma empresa, caso os seus sócios desejem comercializá-la sem sofrer perda
econômica.

Errado.
Como vimos, o patrimônio líquido apresenta o valor patrimonial da empresa e não
o seu valor justo. O valor justo líquido é o montante que os sócios receberiam na
venda de suas ações.
Julgue os itens a seguir, relativos aos fundamentos de contabilidade aplicados à
contabilidade empresarial.
Questão 30    (CESPE/CÂMARA DO DEPUTADOS/ANALISTA LEGISLATIVO/2014)
O patrimônio líquido de uma empresa corresponde ao interesse residual nos ativos
da entidade depois de deduzidos os passivos, que são as obrigações passadas, cuja
liquidação se espera resulte na saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos.

Errado.
Questão interessante, pois a banca direciona para o conceito de patrimônio líquido, contudo apresenta o conceito do passivo errado. Não esqueçam: O patrimônio
líquido de uma empresa corresponde ao interesse residual nos ativos da entidade
depois de deduzidos os passivos. Contudo, o passivo são as obrigações PRESENTES,
cuja liquidação se espera resulte na saída de recursos capazes de gerar benefícios
econômicos.
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Embora o PL seja definido como um valor residual, ele é representado por contas
que buscam identificar a sua composição. Para as S/as e para as empresas de grande
porte, a partir de 01.01.2008, por força da Lei n. 11.638/2007, a composição do
patrimônio líquido será da seguinte maneira:
• Capital social.
• Reservas de capital.
• Ajuste da avaliação patrimonial (+/-).
• Reservas de lucro.
• Ações em tesouraria (-).
• Prejuízo acumulado (-).
Para o Direito, o patrimônio é a representação econômica da pessoa e a sua
natureza jurídica é a de universalidade de direitos e obrigações. Assim, denomina-se
patrimônio o complexo de direitos e obrigações pecuniariamente apreciáveis inerentes
a uma pessoa, compreendendo as coisas, os créditos e débitos, enfim, todas as
relações jurídicas de conteúdo econômico das quais participe ativa ou passivamente
a entidade.
A Lei n. 6.404/1976 destaca o aspecto societário do patrimônio apresenta no
artigo 178 o seguinte:
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 financeira da companhia.
§ 1º No ativo, as contas serão dispostas, nos seguintes grupos:
I – ativo circulante; e
II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos,
imobilizado e intangível.
§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos:
I – passivo circulante;
II – passivo não circulante; e
III – patrimônio líquido.
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Nós já vimos que para as normas contábeis o patrimônio líquido não representa
uma obrigação para a empresa, mas sim, um Resíduo Patrimonial. A justificativa
contábil é a de que o sócio não empresta dinheiro para a empresa; ele aplica no
capital social para que ocorra a maturação de seu investimento com a continuidade
das atividades, então, ele não quer “receber” o dinheiro de volta em um tempo pré-determinado, como os terceiros querem, ele quer que seu investimento se valorize
com o crescimento da empresa.
O problema é o inciso III do § 2. Vejam que segundo a Lei das S/As o patrimônio líquido faz parte do passivo, como uma obrigação da empresa junto aos sócios. Contudo, como o sócio é dono da empresa e quer o bem dela, esta obrigação
considerada como não exigível, pois não há um prazo estabelecido para “pagar”
ou devolver o dinheiro ao sócio. Assim, se cair na prova, o “PL” é denominado de
obrigação não exigível por uma determinação legal.

Composição do Patrimônio Líquido
Capital Social
• Capital subscrito
• (-) Capital a integralizar
• Adiantamentos para aumento de capital (sem possibilidade de devolução)
• (-) custo na emissão de ações
Reservas de Capital
• Reserva de correção monetária (até 31/12/1995)
• Ágio na emissão de ações
• Alienação de partes beneficiárias
• Produto da alienação de bônus de subscrição
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Ajustes da Avaliação Patrimonial (+-)
• Reservas de Lucros
• Reserva legal
• Reserva estatutária
• Reserva para contingências
• Reservas de lucros a realizar
• Reserva de retenção de lucros para expansão
• Reserva de incentivos fiscais
• Reserva de prêmio na emissão de debêntures
• Reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos
(-) Prejuízos Acumulados
(-) Ações em Tesouraria
(-) Dividendos distribuídos antecipadamente
Equação patrimonial
Situação patrimonial líquida
A equação patrimonial demonstra a situação patrimonial da empresa por meio
de uma visão estática do patrimônio. Ela é apurada a partir da estrutura do balanço
patrimonial da seguinte forma:
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A equação patrimonial permite ao usuário avaliar as origens dos recursos aplicados no ativo da empresa. Por isto, ela apresenta a situação líquida da empresa
em relação às origens e aplicações patrimoniais. Estruturalmente, os conceitos de
PL e SL não apresentam diferença.
Contudo, a situação líquida é um estado do patrimônio da empresa, é dinâmica,
pois é afetada por toda despesa e receita gerada pela empresa, já o patrimônio
líquido apresenta no Balanço Patrimonial a composição da situação líquida, por
meio das contas.

A situação líquida é o estado patrimonial da empresa, enquanto o patrimônio líquido
representa este estado patrimonial no Balanço patrimonial.

O Patrimônio Líquido é composto por contas credoras, como capital social,
reserva de capital e de lucro, ajuste da avaliação patrimonial, bem como pelas
contas redutoras prejuízo acumulado e ações em tesouraria. Entendam que a
contas redutoras do “PL” não possuem o saldo negativo, mas sim, saldo devedor
em relação à empresa.
A situação líquida destaca o estado patrimonial da empresa e é apresentada
pela diferença entre o ativo e o passivo, ou seja, a diferença entre a composição
do patrimônio.
SL = ATIVO (-) PASSIVO
Conforme o resultado da equação, a situação patrimonial líquida pode ser:
• Positiva
• Negativa
• Nula
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Quando a situação líquida for negativa é sinal que o passivo é maior que o
ativo e por consequência o patrimônio líquido é devedor, ou seja, o saldo da conta
“prejuízo acumulado”, que é devedor, já absorveu todos os valores que existiam no
patrimônio líquido.
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As bancas denominam esta situação de passivo a descoberto, pois contabilmente
o ativo não consegue cobrir o valor total do passivo.

Questão 31    (FCC/TRT-20/CONTADOR/2011) Quando a soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante for superior ao total dos ativos, verifica-se a
presença de
a) uma riqueza própria.
b) um ativo negativo.
c) um PL negativo.
d) um ativo inferior ao PL.
e) um PL nulo.

Letra c.
Quando o valor do passivo superar o valor do ativo é sinal que a situação líquida da
empresa é negativa; existe um passivo a descoberto.

Questão 32    (FCC/NOSSA

CAIXA/CONTADOR/2011)

O

contador

observou,

ao analisar a equação patrimonial da Cia. Raio de Luz, que o valor total do Ativo
correspondia ao dobro do valor do Patrimônio Líquido. Nesse caso,
a) o total do Patrimônio Líquido é igual ao total do Passivo.
b) o total do Passivo é igual ao dobro do Ativo.
c) existe Passivo a Descoberto nessa companhia.
d) o total do Ativo equivale a três vezes o total do Passivo.
e) o total do Passivo equivale à metade do total do Patrimônio Líquido.
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Letra a.
A equação patrimonial estabelece que o ativo é igual ao passivo exigível mais o
patrimônio líquido.
Se o ativo é o dobro do PL, por questão de lógica matemática, será o dobro do
passivo também, e desta forma o passivo será igual ao patrimônio líquido.
Por exemplo:
Digamos que o valor do ativo é de 1.000, e se ele é o dobro do PL, o PL é 500.
Ao aplicar os valores na equação patrimonial teremos:
A = P + PL
1.000 = P + 500
P = 1.000 - 500
P = 500

Questão 33    (IBGP/CISSUL-MG/TÉCNICO CONTÁBIL/2017) Situação Patrimonial
Líquida é a equação patrimonial resultante do Ativo menos o Passivo exigível.
Está CORRETO afirmar que o resultado dessa equação representa:
a) A aplicação dos recursos.
b) A origem dos recursos.
c) Os recursos gerados pela empresa.
d) Os recursos dos proprietários.

Letra d.
A situação patrimonial líquida é o resultado da equação entre o ativo menos o passivo.
Assim, ela é representada no Balanço Patrimonial pelo Patrimônio Líquido.
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Sabendo que o ativo é o patrimônio bruto e representa o capital total aplicado;
que o passivo é o capital de terceiros aplicado na empresa, é o exigível, podemos
deduzir que o patrimônio líquido é o resultado entre o patrimônio bruto menos o
patrimônio de terceiros, e assim, apresenta o capital dos proprietários aplicado na
empresa.

Questão 34    (IADES/METRÔ-DF/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2014) Suponha
um lançamento contábil em que a conta debitada e a conta creditada tiveram seus
saldos aumentados. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o lançamento
envolveu
a) duas contas do Ativo.
b) uma conta do Ativo e uma conta do Patrimônio Líquido, nessa ordem.
c) duas contas do Passivo.
d) uma conta do Passivo e uma conta do Ativo, nessa ordem.
e) uma conta de Despesa e uma conta do Ativo, nessa ordem.

Letra b.
Para responder à questão basta lembrar o mecanismo de débito e crédito das contas:
• As contas do ativo/despesa/redutoras do passivo/PL têm natureza devedora
e têm seu saldo aumentado por débito e diminuído por crédito.
• As contas do passivo/PL/receita/redutoras do ativo têm natureza credora e
têm seu saldo aumentado por crédito e diminuído por débito.
Se o registro aumentou uma conta por débito e aumentou uma conta por crédito
deve ter envolvido, respectivamente, contas do ativo/despesa/redutora do P/PL e
contas do Passivo/PL/receita/redutora do ativo, nesta ordem.
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Questão 35    (IADES/SEAP-DF/TÉCNICO CONTÁBIL/2014) Considerando a equação
fundamental do patrimônio, no momento da abertura de uma firma, após a
subscrição e integralização em dinheiro do Capital Social, assinale a alternativa que
apresenta a situação patrimonial.
a) Ativo = Passivo; PL = 0.
b) Ativo > Passivo; PL > 0.
c) Ativo < Passivo; PL < 0.
d) Ativo > Passivo; PL = 0.
e) Ativo = Passivo; PL > 0.

Letra b.
A equação patrimonial é representada da seguinte forma:
Ativo = passivo + patrimônio líquido
Quando da formação da empresa, ela não apresenta obrigações no passivo, assim
o valor do patrimônio líquido será igual ao valor do ativo.
Na equação teremos que o ativo e o patrimônio líquido serão maiores que o passivo,
que será zero.

Questão 36    (IADES/METRÔ-DF/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2014) Considerando-se a equação de equilíbrio patrimonial, é correto afirmar que a soma das
obrigações com o patrimônio líquido de uma entidade deve ser igual ao (à)
a) passivo exigível.
b) capital de terceiros.
c) endividamento total.
d) soma dos bens e direitos.
e) capital próprio.
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Letra d.
Questão que trata da equação patrimonial.
A soma do passivo mais o patrimônio líquido deve ser igual ao total do ativo, que
representa o conjunto dos bens e direitos.

Questão 37    (IF-PE/IF-PE/CONTADOR/2016) Sobre a estrutura conceitual estabelecida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), está CORRETO
afirmar que
a) segundo a Estrutura Conceitual, reconhecimento é o processo que consiste na
incorporação ao balanço patrimonial ou à demonstração do resultado de item que
se enquadre na definição de elemento e que satisfaça os critérios de reconhecimento
mencionados na Estrutura Conceitual.
b) no caso de conflito entre a estrutura conceitual e um pronunciamento técnico do
CPC, o disposto na Estrutura Conceitual deve ter prevalência sobre as exigências
do pronunciamento técnico.
c) demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve a Estrutura
Conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões
econômicas e avaliações por parte dos usuários, tendo o propósito de atender finalidade específica de determinados grupos de usuários.
d) aportes dos proprietários da empresa é receita, pois são aumentos nos benefícios
econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos que
resultam em aumento do patrimônio líquido.
e) despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil
sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos,

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

117 de 230

CONTABILIDADE GERAL
Contas Contábeis
Prof. Claudio Zorzo

que resultam em decréscimo do patrimônio líquido. Porém essa definição não abrange
as perdas.

Letra a.
Reconhecer um elemento é identificar as caraterísticas de ativo, passivo, PL, receita
e despesa; além disto, verificar se foram atendidos os critérios necessários para o
seu registro no Balanço Patrimonial ou Demonstração do Resultado do Exercício.
A letra “a” está correta.
b) Errada. Quando houver conflito entre a estrutura conceitual básica e um pronunciamento técnico prevalece o que estiver previsto no pronunciamento técnico.
c) Errada. As demonstrações são elaboradas para atender aos propósitos de todos
os usuários externos e não especificamente um usuário.
d) Errada. Aporte de capital representa um aumento no capital social com a
aplicação de dinheiro pelos sócios, não é receita, pois não tem relação com as
atividades normais da empresa.
e) Errada. Uma perda também é uma despesa, por exemplo, um sinistro, um
incêndio ou um roubo. As perdas não têm relação com as atividades normais, são
tratadas como despesas descontinuadas.

Questão 38    (IADES/CRF-DF/CONTADOR/2017) O patrimônio de uma entidade é
definido como o conjunto de bens, direitos e obrigações desta. As informações a
seguir foram extraídas do Balanço Patrimonial de uma entidade:
Bens: $ 18.500.
Direitos: $ 9.600.
Obrigações: $ 12.400.
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Com base apenas nessas informações, assinale a alternativa correta.
a) A soma das obrigações e do Patrimônio Líquido da entidade totaliza $ 28.100.
b) O Patrimônio da entidade totaliza $ 40.500.
c) O Passivo Exigível da entidade totaliza $ 15.700.
d) A entidade utiliza mais capital de terceiros que capital próprio.
e) O Patrimônio Líquido da entidade totaliza $ 28.100.

Letra a.
A questão trata de conceitos básicos, onde o ativo é o conjunto dos bens e direitos,
e o passivo são as obrigações.
Para responder basta lembrar a equação patrimonial:

Obs.:
Ativo = passivo (+) patrimônio líquido
Analisando a equação temos:
PL = ativo (-) passivo  PL = 18.500 + 9.600 (-) 12.400
PL = 15.700
Assim temos:
Ativo = 28.100
Passivo = 12.400
PL = 15.700

Contas de resultado
Segundo o CPC “00” – Estrutura conceitual básica – os elementos diretamente
relacionados com a mensuração do resultado do exercício são as receitas e as
despesas; sendo que o resultado do exercício é usado como medida de desempenho econômico.
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É importante destacar que desempenho econômico independe da entrada ou saída
de dinheiro, o que importa é a geração de receitas e o reconhecimento das despesas.
É a DFC – Demonstração do Fluxo de caixa que irá apresentar as entradas e saídas
de dinheiro.

As receitas e as despesas são reconhecidas e apresentadas na DRE – Demonstração do Resultado do Exercício de diferentes maneiras (vendas, operacionais e
outras receitas e despesas), de modo a serem prestadas informações relevantes
para a tomada de decisão econômica pelos usuários externos, assim, envolve um
processo de subclassificação por sua natureza ou função nos negócios da entidade,
a fim de mostrar as informações da maneira mais útil aos usuários.
É prática comum distinguir os itens de receitas e despesas que surgem no curso
das atividades usuais daqueles que não surgem, na DRE estes itens são tratados
como operacionais e outras receitas ou despesas, respectivamente. Essa distinção
é feita considerando que a origem de um item é relevante para a avaliação da
capacidade que a entidade tem de gerar caixa ou equivalentes de caixa no futuro.
Por exemplo, atividades atípicas como a venda de um investimento de longo prazo,
venda de um imóvel afetam o resultado no exercício em que ocorreu o fato, contudo, são improváveis de voltar a ocorrer a entrada de dinheiro de forma regular,
e assim, esta informação é muito importante para se avaliar as origens das receitas.

O Balanço patrimonial apresenta a situação financeira patrimonial; a DFC apresenta o resultado financeiro. A DRE apresenta o resultado econômico. O resultado é
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frequentemente utilizado como medida de performance ou como base para outras
medidas, tais como o retorno do investimento ou o resultado por ação.

As contas de receitas e despesas são transitórias (dinâmicas) e representam um
fluxo econômico, pelos ganhos e perdas, deverão conter registros que ocorreram
durante o exercício social da empresa, assim, as contas de receita e despesa devem ter o seu saldo encerrado no fim do exercício e possuir saldo zero no início do
novo período social.
Receitas e Despesas
As receitas e despesas são contas de resultado que por meio do seu confronto
apresentam o desempenho econômico e devido a sua dinâmica afetam a situação
líquida da empresa. Os elementos de receitas e despesas são definidos como
segue:
a) Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil,
sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de
passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam
relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais;
b) Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período
contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de
passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam
relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais.
De forma semelhante aos conceitos das contas patrimoniais, as definições de
receitas e despesas identificam os seus aspectos essenciais, mas não especificam
os critérios que precisam ser satisfeitos para que sejam reconhecidas na demonstração do resultado; desta forma os conceitos dizem o que é uma receita e uma
despesa, contudo, não identificam especificamente as contas.
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Os critérios determinam que a receita deve ser reconhecida na demonstração
do resultado quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros
relacionado com aumento de ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser
mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da
receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento do aumento nos ativos ou
da diminuição nos passivos (por exemplo, o aumento líquido nos ativos originado
da venda de bens e serviços ou o decréscimo do passivo originado do perdão de
dívida a ser paga).
Em outras palavras a receita deve afetar o resultado econômico para mais,
deixando a empresa mais rica (aumenta o PL) e por consequência deve aumentar
o potencial econômico do ativo ou diminuir o passivo exigível (o passivo será
liquidado no futuro com um item gerador de benefício econômico).
As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando
resultarem em decréscimo nos benefícios econômicos futuros, relacionado com o
decréscimo de um ativo ou o aumento de um passivo, e puder ser mensurado com
confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da despesa ocorre
simultaneamente com o reconhecimento de aumento nos passivos ou de diminuição
nos ativos (por exemplo, a alocação por competência de obrigações trabalhistas ou
da depreciação de equipamento).
Em outras palavras a despesa afeta o resultado econômico para menos, deixando
a empresa mais pobre (diminui o PL) e por consequência deve aumentar o passivo
exigível (o passivo será liquidado no futuro com um item gerador de benefício
econômico) ou diminuir o potencial econômico do ativo.
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1) Toda receita aumenta o Patrimônio Líquido, mas nem todo aumento do Patrimônio Líquido é uma receita. Exemplos de aumentos no PL que não são receitas:
a) Entrada de novo sócio.
b) Reservas de capital.
c) Ajuste da avaliação patrimonial positiva.
d) Venda de ações em tesouraria.
e) Conversão de dívidas em ações.
2) Toda despesa diminui o Patrimônio Líquido, mas nem toda diminuição do patrimônio Líquido é uma despesa. Exemplos de diminuição no PL que não são despesas:
a) Diminuição do capital social – capital integralizar.
b) Ajuste da avaliação patrimonial negativa.
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c) Compra de ações em tesouraria.
d) Pagamento de dividendos.
e) registro do custo na venda de ações.

Atente que as transações da empresa com os sócios afetam o patrimônio líquido,
mas não se encaixam no conceito de receitas ou despesas, assim, aporte de capital
e pagamento de dividendos não entram na apuração do resultado. As bancas têm
explorado este assunto, vejam como:

Sobre a estrutura conceitual estabelecida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), analise a assertiva:
Questão 39    (IF-PE/IF-PE/CONTADOR/2016/ADAPTADA) Aporte dos proprietários
da empresa é receita, pois são aumentos nos benefícios econômicos durante o
período contábil sob a forma de entrada de recursos que resultam em aumento do
patrimônio líquido.

Errada.
Aporte de capital é o mesmo que integralização de capital na empresa, ou seja,
a entrada de novos sócios ou nova aplicação pelos sócios atuais.
O aporte aumenta o PL e por consequência aumenta o ativo; contudo, por ser uma
transação que não tem relação com as atividades da entidade, não é considerada
receita.
Julgue o item seguinte, acerca dos componentes patrimoniais, suas características
e contabilização.
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Questão 40    (CESPE/MPU/ANALISTA ATUARIAL/2015) As despesas configuram
perdas nos benefícios econômicos de uma entidade, sob a forma de redução de
ativos ou acréscimo de passivos, não estando relacionadas a distribuição de recursos
a sócios/acionistas.

Certo.
Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil
sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos,
que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam relacionados
com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais (distribuição de
resultado ou devolução de capital aos proprietários da entidade).
A distribuição aos sócios é normalmente feita por meio de dividendos. Ao distribuir
dividendos aos sócios a empresa terá o seu Patrimônio Líquido diminuído e o
passivo aumentando, contudo, não é uma despesa, pois não tem relação com as
atividades normais.

Receitas
As contas de receitas são ingressos, fontes de recursos ou direitos para a
empresa, devido a isto elas produzem uma variação positiva no resultado, isto é,
aumentam o lucro ou diminuem o prejuízo, por consequência, quando registradas
afetam indiretamente o Patrimônio Líquido da empresa para mais.
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Como as receitas representam um ganho econômico elas geram um impacto
positivo na situação líquida da empresa, por isto são denominadas de contas
dinâmicas que causam uma VARIAÇÃO ATIVA.

As bancas normalmente tratam as receitas como alterações que ativam a situação
líquida da empresa e por isto são consideradas como variações ativas; termo originário da contabilidade pública. Nas provas, constantemente, conta de receita é
completada pelo termo “ativo”, por exemplo:
a) Juro recebido é o mesmo que juro ativo;
b) Aluguel ganho é o mesmo que aluguel ativo;
c) Desconto obtido é o mesmo que desconto ativo;
d) Comissão ganha é o mesmo que comissão ativa.

Sabendo que a equação patrimonial é: ativo = passivo mais o patrimônio líquido;
por questão de lógica matemática ao aumentar a situação líquida, a contrapartida
do registro de uma receita deve aumentar o ativo ou diminuir o passivo.
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Vários tipos de ativos podem ser recebidos ou aumentados por meio da receita;
exemplos incluem caixa, contas a receber, bens e serviços recebidos em troca de
bens e serviços fornecidos. A receita também pode resultar da liquidação de
passivos. Por exemplo, a entidade pode fornecer mercadorias e serviços ao credor
por empréstimo em liquidação da obrigação de pagar o empréstimo.

Lembre-se que em cada fato existem no mínimo duas contas envolvidas, uma é
a origem e outra a aplicação de recursos; assim, no registro de uma receita, uma
conta será a receita (origem) e a outra conta será um aumento no ativo ou uma
diminuição do passivo (aplicação).
Por exemplo:
1) Vendas à vista
• Uma conta será a receita de vendas e a outra a conta caixa.
• Notem que o dinheiro no caixa veio da venda de mercadorias.
–– D – Caixa.
–– C – Vendas de mercadoria.
2) Vendas a prazo
• Uma conta será a receita de vendas e a outra a conta clientes (duplicatas a
receber).
• Notem que a receita de vendas foi a origem de uma aplicação em duplicatas
a receber.
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–– D – Clientes
–– C – Vendas de mercadoria
3) Recebimento de doação
• Uma conta é a receita com doação, a outra conta, o bem recebido que será
registrado no ativo.
• Notem que a receita foi a origem do bem que foi registrado no ativo.
–– D – Imóvel
–– C – Receita com doação
4) Recebimento de aluguel
• Uma conta será a receita com aluguel e a outra conta será a conta caixa, onde
entrou o dinheiro.
• Notem que a receita foi a origem do dinheiro que foi registrado na conta caixa.
–– D – Caixa
–– C – Receita com aluguel
5) Perdão de uma dívida
• Uma conta é a receita com perdão de dívida e a outra é a dívida no passivo
que deixará de existir.
• Notem que a receita foi a origem da liquidação de um passivo.
–– D – Dívida
–– C – Receita com perdão de dívida
Para fins de prova é importante saber que a definição de receita abrange tanto
receitas como ganhos. O impacto no resultado econômico é o mesmo, contudo
a receita surge no curso das atividades ordinárias de uma entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros ganhos,

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

128 de 230

CONTABILIDADE GERAL
Contas Contábeis
Prof. Claudio Zorzo

dividendos, “royalties” e aluguéis ativos; já os ganhos representam outros itens
que se enquadram na definição de receita e podem ou não surgir no curso das
atividades ordinárias da entidade.
Ganhos incluem, por exemplo, aqueles que resultam da venda de ativos não circulantes, como imóveis, moveis ou veículos. Quando esses ganhos são reconhecidos
na demonstração do resultado, eles são usualmente apresentados separadamente,
porque sua divulgação é útil para fins de tomada de decisões econômicas.
A intenção da diferenciação de receita e ganho é que no momento da divulgação
das informações sobre o resultado econômico os usuários tenham conhecimento da
composição do resultado, separando o que é algo normal e rotineiro de entradas
atípicas, que possivelmente não se realizarão no ano seguinte.

Todo ganho é uma receita; os ganhos normais ou típicos são operacionais (aluguel
ganho, juros recebidos, descontos obtidos etc.); os ganhos anormais ou atípicos
são outras receitas (ganho na venda de imobilizado, doação recebida etc.)
As receitas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado com base no
regime de competência. Este regime estabelece que as contas de receitas deverão
ser registradas quando ocorrer o fato gerador, ou seja, quando se realizarem, independentemente da entrada de dinheiro. Por isto que as receitas são tratadas como
ganho econômico e não ganho financeiro.

Segundo o regime da competência, as receitas devem ser reconhecidas no momento
do fato gerador, ou seja, entrarão na apuração do resultado do exercício em que elas
foram ganhas (REALIZADAS), por isto são classificadas em:
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• Receita GANHA e recebida.
• Receita GANHA e não recebida.
–– O que importa é ganhar a receita e não receber.
As receitas consideram-se realizadas (ganhas):
I – Nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela investidura na propriedade de
bens anteriormente pertencentes à ENTIDADE, quer pela fruição de serviços por
esta prestados.
Esta realização está relacionada com a venda à vista ou a prazo. O que importa é
vender, receber é outro fato.
• D – Caixa/clientes.
• C – Venda de mercadoria.
II – Quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior.
Esta realização tem relação com um perdão de dívida ou o pagamento de uma dívida com desconto, o desconto é uma receita. Notem que é uma receita que diminui
o passivo.
• D – Dívida.
• C – Receita com perdão de dívida.
III – Pela geração natural de novos ativos independentemente da intervenção de
terceiros. Neste caso é uma receita que aumenta o ativo.
Este tipo de receita tem relação com a descoberta de uma mina, uma jazida de
minério em um terro da empresa, pode ser também pelo nascimento de algum
animal que tenha valor. O importante é que aumenta o ativo sem a necessidade de
pagamento.
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• D – Minas e jazidas.
• C – Outras receitas.
IV – No recebimento efetivo de doações, incentivos fiscais e subvenções.
• D – Créditos fiscais.
• C – Receita com incentivo fiscal.
A receita com doação aumenta o ativo sem a necessidade de pagamento, isto acaba
deixando a empresa mais rica.

Exemplos de receitas
• Vendas de mercadorias.
• Vendas de serviços ou serviços prestados.
• Aluguéis recebidos ou aluguéis ativos.
• Juros recebidos ou juros ativos.
• Descontos obtidos ou descontos ativos.
• Comissões recebidas ou comissões ativas.
• Variação cambial ativa.
• Ganho na equivalência patrimonial.
• Dividendos recebidos.
• Ganho na venda de bem do imobilizado.
• Ganho na venda de investimentos.
• Prêmio na emissão de debêntures.
• Incentivo fiscal.
• Doações recebidas.
• Prêmios de loteria/sorteios.
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Despesas
São decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a
forma de saída de recursos ou redução de ativos ou incrementos em passivos, que
resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de
distribuição aos proprietários da entidade.

A definição de despesas abrange tanto as perdas quanto as despesas propriamente ditas que surgem no curso das atividades usuais da entidade. As despesas
que surgem no curso das atividades usuais da entidade incluem, por exemplo,
o custo das vendas, salários e depreciação. Geralmente, tomam a forma de desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa, estoques e ativo
imobilizado.
Perdas representam outros itens que se enquadram na definição de despesas e
podem ou não surgir no curso das atividades ordinárias da entidade, representando
decréscimos nos benefícios econômicos e, como tal, não são de natureza diferente
das demais despesas.
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Perdas incluem, por exemplo, as que resultam de sinistros como incêndio e
inundações, assim como as que decorrem da venda de ativos não circulantes.
É o caso da venda de um veículo que tem um valor contábil de R$ 50.000,00 por
R$ 40.000,00, note que a empresa teve uma perda patrimonial de R$ 10.000,00.
Este valor será representado como “outra despesa” na DRE.

Toda perda é uma despesa; as perdas normais ou típicas são operacionais (aluguel,
juros pagos, descontos concedidos etc.); as perdas anormais ou atípicas são outras
despesas (perda na venda de imobilizado, doação concedida etc.)

As contas de despesas representam uma aplicação, uma saída de recursos ou
aumento de uma obrigação, diminuindo o lucro ou aumentando o prejuízo e, portanto, quando registrada, a despesa afeta indiretamente o Patrimônio Líquido para
menos, e de forma semelhante às receitas, devem ser registradas no momento do
fato gerador, ou seja, quando elas foram ganhas, independentemente da entrada
de dinheiro.

Lembre-se que em cada fato existem no mínimo duas contas envolvidas, uma é
a origem e outra a aplicação de recursos; assim, no registro de uma despesa, uma
conta será a despesa (aplicação) e a outra conta será um aumento no passivo ou
uma diminuição no ativo (origem).
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Por exemplo:
1) Pagamento de aluguel corrente
• Uma conta será a despesa com aluguel e a outra a conta caixa.
• Notem que o dinheiro do caixa foi aplicado na despesa com aluguel.
–– D – Despesa com aluguel
–– C – Banco
2) Registro da folha salarial
• Uma conta será a despesa com salários e a outra a conta salários a pagar
(duplicatas a receber).
• Notem que a conta salários a pagar foi a origem de uma despesa com salários.
–– D – Despesa com salários
–– C – Salários a pagar
3) Depreciação de veículos
• Uma conta é a despesa com depreciação e a outra conta, a depreciação acumulada, conta redutora do ativo.
• Notem que a conta depreciação acumulada foi a origem de uma aplicação na
despesa com depreciação.
–– D – Despesa com depreciação
–– C – Depreciação acumulada
4) Furto no estoque
• Uma conta será a despesa com furto e a outra conta será a conta estoque.
• Notem que a conta estoque foi a origem da despesa com furto.
–– D – Despesa com furto
–– C – Estoque
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5) Registro de uma multa de trânsito
• Uma conta é a multa a pagar e a outra conta é a despesa com multa.
• Notem que a multa a pagar foi a origem de uma despesa com multa (aplicação).
–– D – Despesa com multa de trânsito
–– C – Multa de trânsito a pagar
As despesas, assim como as receitas, deverão ser reconhecidas na demonstração
do resultado com base no regime de competência. Este regime estabelece que as
contas de despesas devam ser registradas quando ocorrer o fato gerador, ou seja,
quando se realizarem, independentemente da saída de dinheiro. Por isto que as
despesas são tratadas como perda econômica e não perda financeira.

Segundo o regime da competência, as despesas devem ser reconhecidas no momento do fato gerador, ou seja, entrarão na apuração do resultado do exercício em
que elas ocorreram, por isto são classificadas em:
• Despesas INCORRIDAS e pagas.
• Despesas INCORRIDAS e não pagas.
O que importa é incorrer (acontecer) a despesa e não pagá-la.

Consideram-se incorridas as despesas:
I – Quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de
sua propriedade para terceiro.
Esta despesa está relacionada com a baixa do estoque no momento da venda.
O estoque deixará de existir (diminui o ativo) e em contrapartida será registrada a
despesa que é o CMV – custo da mercadoria vendida.
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• D – CMV
• C – Estoque
II – Pela diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo.
Esta despesa tem relação com um ativo que deixa de existir, por exemplo: o
pagamento do aluguel do mês (aluguel corrente); a depreciação de um veículo; o
registro de uma estimativa para perda nos investimentos; a doação concedida e o
furto no estoque.
• D – Despesa com doação
• C – Móveis
III – Pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo.
Esta despesa é denominada de despesa por accruals. Ocorre o fato gerador de
uma despesa que não foi paga. A despesa deixará a empresa mais pobre e em contrapartida vai aumentar o passivo exigível.
• D – Despesa com aluguel
• C – Aluguel a pagar
Como as despesas representam uma perda econômica, elas geram um impacto
negativo na situação líquida da empresa, por isto são denominadas de contas dinâmicas que causam uma VARIAÇÃO PASSIVA.

As bancas normalmente tratam as despesas como alterações que afetam de forma
passiva a situação líquida da empresa e por isto são consideradas como variações
passivas, termo originário da contabilidade pública. Nas provas, constantemente,
conta de despesa é completada pelo termo “passivo”, por exemplo:
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a) Juro pago é o mesmo que juro passivo;
b) Aluguel incorrido é o mesmo que aluguel passivo;
c) Desconto concedido é o mesmo que desconto passivo;
d) Comissão incorrida é o mesmo que comissão passiva.

Exemplos de despesas
• Custo da mercadoria vendida.
• Devolução de vendas.
• Impostos sobre vendas.
• Frete sobre vendas.
• Energia elétrica.
• Água.
• Material de expediente consumido.
• Salários.
• Encargos sociais.
• Impostos.
• Multas.
• Frete sobre vendas.
• Publicidade.
• Despesa com depreciação / exaustão / amortização.
• Doações concedidas.
• Furtos / sinistros.
• Perda na equivalência patrimonial.
• Perda na variação cambial.
• Perda na venda de ativo não circulante.
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• Juros pagos ou juros passivos.
• Aluguéis pagos ou aluguéis passivos.
• Descontos concedidos ou descontos passivos.
• Comissões pagas ou comissões passivas.
Dúvida de Sala de Aula
Estava ministrando aula para uma turma do TCU em Brasília e um aluno sagaz
perguntou:
Professor, tanto o ativo como a despesa são aplicações de recursos, certo?
Como eu faço para diferenciar o ativo de uma despesa na prova?

Veja que dúvida interessante. Você sabe o que diferencia o ativo de uma
despesa?
A diferença está no tempo de realização. Toda aplicação que se realiza pontualmente é uma despesa, já a aplicação que vai se realizar com o passar do tempo é
um ativo.
Por exemplo: a empresa aplica dinheiro na compra de um veículo.
Se utilizar o veículo nas suas atividades por mais de um ano, o veículo será reconhecido com um ativo imobilizado, pois se realizará com o passar do tempo.
Se a empresa doar o veículo para um funcionário, o veículo se realizou naquele
momento, assim, será tratado como uma despesa.
Vejam uma síntese que fiz:
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Apuração do resultado do exercício
A apuração do resultado do exercício consiste em encerrar todas as contas de
receitas e de despesas em contrapartida da conta Apuração do Resultado do Exercício (ARE).
Costumo dizer em minhas aulas que a conta ARE é o razonete da DRE. Na conta
ARE serão apresentados os saldos e por consequência será apurado o resultado do
exercício; na DRE serão demonstradas nominalmente as receitas e as despesas.
O resultado da empresa deve ser levantado ao término do exercício; apresentará a performance econômica e será apurado pela equação entre as receitas e as
despesas:
RECEITAS (-) DESPESAS = RESULTADO DO EXERCÍCIO
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• Receitas maiores que despesas = Lucro Líquido do Exercício
• Receitas menores que despesas = Prejuízo Líquido do Exercício
• Receitas iguais as despesas = resultado nulo.

Lembrem que as contas de receitas e despesas são transitórias, desta forma elas
precisam ser encerradas, para assim gerar um novo fluxo econômico no ano
seguinte.
No encerramento das contas de resultado; as receitas são debitadas e as contas de
despesas são creditadas em contrapartida da conta ARE. A conta ARE também é
transitória, ela somente é movimentada na apuração do resultado do período.

Como toda receita aumenta o ativo ou diminui o passivo e toda despesa aumenta o passivo ou diminui o ativo, o resultado apurado no final do exercício deverá
ser o reflexo destas variações, desta forma, para fechar a digrafia contábil e por
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consequência o balanço patrimonial, o saldo apurado na conta ARE será transferido
para a conta Lucro ou prejuízo acumulado, conta patrimonial do PL.
O saldo apurado na conta ARE poderá ser:
• Saldo credor → Receitas maiores que as despesas = Lucro → aumenta o PL.
• Saldo devedor → Despesas maiores que as receitas = Prejuízo → diminui o PL.
• Saldo nulo → Receitas iguais as despesas = Situação Nula → não altera o PL.

A transferência do resultado apurado na conta ARE irá impactar diretamente no
patrimônio líquido da seguinte forma:

Como vimos, o saldo final apurado na conta ARE será transferido para a conta
lucros ou prejuízos acumulados. Contudo, segundo a Lei n. 11.638/2007, nas
sociedades anônimas e nas empresas de grande porte a conta lucros acumulados
não poderá manter saldo na data da divulgação do Balanço Patrimonial; desta forma
todo o lucro deverá ser destinado.
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Empresa de grande porte é aquela que tem um ativo maior que 240 milhões de
reais ou uma receita bruta maior que 300 milhões de reais, na data do Balanço.

Vejam o que a Lei n. 11.638/2007 estabeleceu sobre o assunto:
Art. 3º Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a
forma de sociedades por ações, as disposições da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de
1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade
de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta Lei,
a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver no exercício social
anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais)
ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

Note que de acordo com a Lei, as empresas de grande porte deverão ter o mesmo
tratamento que as S/As de capital aberto, e deverão seguir as normas emanadas
pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Este assunto tem sido constantemente
cobrado em prova, vejam:

Com base nas Leis n. 6.404/1976, n. 11.638/2007 e n. 11.941/2009, julgue os
itens que se seguem.
Questão 41    (CESPE/TELEBRAS/CONTADOR/2013) Empresas de grande porte
são sociedades ou conjunto de sociedades com patrimônio líquido superior a R$
240.000.000,00 ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00.
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Errado.
A assertiva está errada, pois de acordo com a legislação considera-se de grande
porte, para os fins exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades
sob controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total superior a
R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual
superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), não é o PL.

Questão 42    (FUNIVERSA/PC-DF/PERITO CONTADOR/2013) A respeito das sociedades de grande porte, assinale a alternativa correta.
a) São assim consideradas apenas as sociedades por ações, sejam companhias
abertas ou fechadas.
b) São obrigadas a manter auditoria interna, com registro na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
c) Os limites de valores que servem de parâmetro para o enquadramento da sociedade como de grande porte são atualizados anualmente.
d) Estão sujeitas às normas de escrituração das sociedades por ações.
e) Quando um conjunto de sociedades estiver submetido a controle comum, os limites de valores para seu enquadramento são considerados individualmente.

Letra d.
A Lei n. 11.38/2007 determinou que as empresas de grande porte passassem a ter
o tratamento contábil de uma sociedade anônima.
Art. 3º Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a
forma de sociedades por ações, as disposições da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de
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1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade
de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Questão 43    (IADES/HEMOCENTRO-DF/TÉCNICO

EM

CONTABILIDADE/2017)

Dado o funcionamento das contas contábeis, se uma conta, ao receber um lançamento a débito, teve o respectivo saldo aumentado, é correto afirmar que se trata
de uma conta
a) patrimonial.
b) do ativo, de despesas ou retificadora do passivo.
c) do ativo, de receitas ou retificadora do ativo.
d) do ativo ou do patrimônio líquido.
e) de resultado ou do passivo exigível.

Letra b.
Os lançamentos a débito, conforme a digrafia contábil, representam as aplicações
de recursos.
No registro contábil o lançamento a débito:
• Aumenta o saldo do ativo.
• Aumenta o saldo das contas redutoras do passivo/PL.
• Aumenta o saldo das despesas.

Destinação do lucro
Quanto à destinação do lucro, ela deverá ser apresentada pela administração da
empresa e autorizada pela assembleia dos sócios, pois a responsabilidade por dar
o destino do lucro é dos sócios, os maiores beneficiados ou prejudicados. Segundo
a legislação o lucro poderá ser destinado para:
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• Distribuído como dividendo aos sócios.
• Pagamento de juros sobre o capital próprio.
• Reservas de lucro.
• Para aumento do capital social.

A conta lucro acumulado continuará existindo; foi proibida somente a apresentação
de saldo no Balanço patrimonial das S/as e empresas de grande porte.

Vejam uma explicação dada pelo CFC por meio da resolução CFC n. 1.157/2009:
A obrigação da conta lucro ou prejuízo acumulado não conter saldo positivo aplica-se
unicamente às sociedades por ações e para as de grande porte, e não às demais, e para
os balanços do exercício social terminado a partir de 31 de dezembro de 2008. Assim,
saldos nessa conta precisam ser totalmente destinados por proposta da administração
da companhia no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral ordinária.
A conta lucro acumulado continuará nos planos de contas, e seu uso continuará a ser
feito para receber o resultado do exercício, as reversões de determinadas reservas,
os ajustes de exercícios anteriores, para distribuir os resultados nas suas várias formas
e destinar valores para reservas de lucros.
É importante destacar que a conta lucros acumulados continua existindo, entretanto
somente deverá ser apresentada no balanço patrimonial o saldo, se existente, dos prejuízos acumulados.

Quando o resultado do exercício for um prejuízo, ele será absorvido pelos lucros
acumulados, reserva de lucro, reserva legal, nesta ordem, e se continuar existindo
prejuízo, ele será absorvido pelas reservas de capital.
Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação,
os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.
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Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.
Art. 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:
I – Absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de
lucros (artigo 189, parágrafo único).

Questão 44    (UPNET/UPE/CONTADOR/2017) Sobre a Apuração do Resultado do
Exercício, analise as afirmativas abaixo:
I – Deve-se encerrar o saldo das contas de Receitas.
II – Deve-se encerrar o saldo das contas de Caixa.
III – Deve-se encerrar o saldo das contas de Despesas.
IV – Deve-se encerrar o saldo das contas de Estoque de Mercadorias.
V – Deve-se fazer o confronto dos saldos das Contas Patrimoniais.
VI – Deve-se fazer o confronto dos saldos das Contas de Resultado.
Estão CORRETAS apenas
a) I, III, IV e VI.
b) I, III e VI.
c) I, II, III e VI.
d) II, IV e V.
e) I, III e IV.

Letra b.
Para responder devemos lembrar que na apuração do resultado do exercício são
encerradas as contas de receitas e despesas em contrapartida da conta “ARE”, e o
saldo apurado será transferido para o “PL” na conta lucro ou prejuízo acumulado.
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Assim, na Apuração do Resultado do Exercício:
I – Deve-se encerrar o saldo das contas de Receitas.
III – Deve-se encerrar o saldo das contas de Despesas.
VI – Deve-se fazer o confronto dos saldos das Contas de Resultado.

Questão 45    (IF-BAIANO/IF-BAIANO/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2017) O
encerramento das contas de resultado e a sua destinação compreendem a confrontação das receitas, custos, despesas e perdas realizadas
a) ao final de cada mês, debitando-se as despesas, creditando-se as receitas, com
a respectiva contrapartida no Patrimônio Líquido.
b) ao final de cada exercício, debitando-se as despesas, creditando-se as receitas,
com a respectiva contrapartida no Patrimônio Líquido.
c) ao final de cada mês, creditando-se as despesas (custos e perdas), debitando-se
as receitas, com a respectiva contrapartida no Patrimônio Líquido.
d) ao final de cada exercício, creditando-se as despesas (custos e perdas), debitando-se as receitas, com a respectiva contrapartida no Patrimônio Líquido.
e) no encerramento das atividades da entidade, creditando-se as despesas (custos
e perdas), debitando-se as receitas, com a respectiva contrapartida no Patrimônio
Líquido.

Letra d.
A apuração do resultado do exercício é feita no final de cada exercício social, nela
as contas de receitas são encerradas por meio de débito e as despesas por meio
de créditos, em contrapartida da conta “ARE”; o saldo apurado na conta ARE será
transferido para o “PL” na conta lucro ou prejuízo acumulado.
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QUESTÕES DE CONCURSO
Prezado(a),
Comentarei 70 questões de provas para você verificar como as bancas têm
trabalhado em seus concursos os assuntos vistos na aula.
Começo com questões de várias bancas e termino com 50 questões da CESPE.
Meus comentários são objetivos e diretos, pois pretendo com isto ajudá-los a
fixar o assunto e não dar uma aula em cada questão.
A identificação das questões é na seguinte ordem: banca, órgão, cargo e ano
do concurso.

Questão 1    (IF-ES/IF-ES/ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO/2019) Ao tomar
posse no cargo de Assistente em Administração do Ifes, Júlia foi designada para
trabalhar no setor administrativo auxiliando na organização do Plano de Contas da
Instituição. Como tarefa inicial, sua função foi classificar as Contas de Resultado.
Elas dividem-se em Contas de Despesas e Contas de Receitas. Aparecem durante o
exercício social, encerrando-se no final de tal exercício. Não fazem parte do Balanço
Patrimonial, mas é por meio delas que se conhece se a empresa apresentou lucro
ou prejuízo em suas atividades. Conforme tarefa de Júlia, assinale a alternativa que
apresenta os exemplos de Contas de Receitas:
a) Fretes e Carretos; Impostos e Juros Passivos.
b) Aluguéis Passivos; Prêmios de Seguro e Descontos Concedidos.
c) Água e Esgoto; Café e Lanches e Contribuições de Previdência.
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d) Aluguéis Ativos; Descontos Obtidos; e Juros Ativos.
e) Material de Expediente; Material de Limpeza e Salários.
Questão 2    (IF-MT/IF-MT/TECNÓLOGO EM GESTÃO FINANCEIRA/2019) O Balanço
Patrimonial é um dos demonstrativos elaborados pela contabilidade para o processo
de tomada de decisão das empresas. Nele, estão agrupadas as contas que fazem
parte do Ativo e Passivo. Assinale a alternativa que corresponde ao grupo de contas
que faz parte do Balanço Patrimonial.
a) Duplicatas Descontadas, Despesas de Seguros, Caixa e Capital Social.
b) Capital Social, Seguros a Vencer, Clientes e Duplicatas Descontadas.
c) Prejuízos Acumulados, Financiamentos, Despesas de Juros e Salários a Pagar.
d) Receita de Serviços, Capital Social, Clientes e Duplicatas Descontadas.
e) Despesas de Seguros, Capital Social, Mercadorias e Financiamentos.
Questão 3    (IF-ES/IF-ES/TÉCNICO CONTÁBIL/2019) De acordo com Marion
(2012), o Balanço Patrimonial é o mais importante relatório gerado pela Contabilidade, pois, através dele, pode-se identificar a saúde financeira e econômica
da empresa. As duas colunas abaixo apresentadas fazem referência a grupos do
Balanço Patrimonial. Sendo assim, relacione a primeira coluna com a segunda e
assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
I – Ativo Circulante.
II – Passivo Circulante.
III – Patrimônio.
IV – Patrimônio Líquido.

(  )
Conjunto de Bens, Direitos e Obrigações.

(  )
Bens e Direitos de Curto Prazo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

149 de 230

CONTABILIDADE GERAL
Contas Contábeis
Prof. Claudio Zorzo


(  )
Representa o Capital Próprio.

(  )
Obrigações de Curto Prazo.

a) I – II – III – IV.
b) III – I – IV – II.
c) III – II – IV – I.
d) IV – III – II – I.
e) IV – I – III – II.
Questão 4    (IF-ES/IF-ES/ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO/2019) Considere as
seguintes contas da Empresa Tem de Tudo S/A:
Duplicatas a pagar: R$ 4.000,00;
Estoques de mercadorias: R$ 20.000,00;
Capital: R$ 40.000,00;
Móveis e utensílios: R$ 7.000,00;
Salários a pagar: R$ 8.000,00;
Caixa: R$ 5.000,00;
Imóveis: R$ 10.000,00;
Lucros acumulados: R$ 25.000.00;
Veículo: R$ 30.000,00;
Banco: R$ 10.000,00;
Fornecedores: R$ 5.000,00;
Duplicatas a receber: R$ 3.000,00;
Instalações: R$ 3.000,00;
Impostos e Taxas a Recolher: R$ 3.000,00.
Qual é o valor do Ativo Circulante da Empresa Tem de Tudo S/A?
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a) R$ 38.000,00
b) R$ 88.000,00
c) R$ 20.000,00
d) R$ 40.000,00
e) R$ 28.000,00
Questão 5    (CESPE/SEFAZ-RS/AFRE/2019) Em uma compra de mercadorias para
composição dos estoques de entidade que utiliza inventário permanente, o lançamento do imposto de circulação de mercadorias e serviços (ICMS) deve ser feito
em uma conta de natureza
a) credora, no ativo.
b) devedora, no ativo.
c) credora, no passivo.
d) devedora, no passivo.
e) devedora, no resultado.
Questão 6    (IF-ES/IF-ES/ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO/2019) Ao tomar
posse no cargo de Assistente em Administração do Ifes, Júlia foi designada para
trabalhar no setor administrativo auxiliando na organização do Plano de Contas da
Instituição. Como tarefa inicial, sua função foi classificar as Contas de Resultado.
Elas dividem-se em Contas de Despesas e Contas de Receitas. Aparecem durante o
exercício social, encerrando-se no final de tal exercício. Não fazem parte do Balanço
Patrimonial, mas é por meio delas que se conhece se a empresa apresentou lucro
ou prejuízo em suas atividades. Conforme tarefa de Júlia, assinale a alternativa que
apresenta os exemplos de Contas de Receitas:
a) Fretes e Carretos; Impostos e Juros Passivos.
b) Aluguéis Passivos; Prêmios de Seguro e Descontos Concedidos.
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c) Água e Esgoto; Café e Lanches e Contribuições de Previdência.
d) Aluguéis Ativos; Descontos Obtidos; e Juros Ativos.
e) Material de Expediente; Material de Limpeza e Salários.
Questão 7    (IF-MT/IF-MT/TECNÓLOGO EM GESTÃO FINANCEIRA/2019) O Balanço
Patrimonial é um dos demonstrativos elaborados pela contabilidade para o processo
de tomada de decisão das empresas. Nele, estão agrupadas as contas que fazem
parte do Ativo e Passivo. Assinale a alternativa que corresponde ao grupo de contas
que faz parte do Balanço Patrimonial.
a) Duplicatas Descontadas, Despesas de Seguros, Caixa e Capital Social.
b) Capital Social, Seguros a Vencer, Clientes e Duplicatas Descontadas.
c) Prejuízos Acumulados, Financiamentos, Despesas de Juros e Salários a Pagar.
d) Receita de Serviços, Capital Social, Clientes e Duplicatas Descontadas.
e) Despesas de Seguros, Capital Social, Mercadorias e Financiamentos.
Questão 8    (IDECAN/IF-PB/TÉCNICO CONTÁBIL/2019) São as receitas e as
despesas do período, que devem ser encerradas no final do exercício para que se
apure o resultado do exercício. Esta definição refere-se ao conceito de
a) contas patrimoniais.
b) contas bilaterais.
c) contas de resultado.
d) contas unilaterais.
e) contas do ativo.
Questão 9    (IF-TO/IF-TO/TÉCNICO CONTÁBIL/2019) Com relação ao patrimônio
da empresa, identifique entre os exemplos abaixo qual é considerado um direito?
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a) Contas a receber.
b) Estoque de mercadorias tributadas.
c) Salários a pagar.
d) Móveis e utensílios.
e) Banco conta corrente.
Questão 10    (AOCP/UFPB/TÉCNICO CONTÁBIL/2019) Assinale a alternativa que
reconhece a conceituação sobre despesas pagas antecipadamente.
a) É reconhecida como uma despesa no período em que acontece.
b) Representa despesas não incorridas e não pagas.
c) É um direito que deve ser registrado no ativo em função de não ser considerada
uma despesa do período.
d) É reconhecida como uma obrigação no grupo do passivo circulante.
e) Representa uma apropriação que deve ser reconhecida na conta dos fornecedores no passivo.
Questão 11    (VUNESP/MPE-SP/CONTADOR/2019) Para o registro das transações
dos eventos econômicos ocorridos numa entidade, a Contabilidade se utiliza de
um sistema de partidas dobradas no qual existem contas de natureza devedora
(contas débito) e contas de natureza credora (contas crédito). Considerado esse
fato, é correto afirmar que, no plano de contas de uma entidade,
a) contas devedoras sempre controlam as obrigações a pagar e as contas credoras
sempre controlam os direitos a receber.
b) contas devedoras são as contas de receita e contas credoras são as contas de
despesa.
c) desconsideradas as provisões, as contas do ativo são contas débito e as contas
do passivo são contas crédito.
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d) o ativo tem seu valor aumentado por lançamento a crédito e o passivo tem uma
diminuição de valor com um lançamento a débito.
e) o ativo diminui de valor com um lançamento a débito e aumenta com um
lançamento a crédito.
Questão 12    (VUNESP/TJ-SP/CONTADOR/2019) Considerando a natureza das
contas contábeis, assinale a alternativa correta.
a) As contas patrimoniais refletem a posição dinâmica do patrimônio da entidade.
b) As contas contábeis classificam-se em contas patrimoniais e contas de caixa.
c) As contas patrimoniais contêm as contas de receita, valor adicionado e de ganhos.
d) As contas patrimoniais relacionam-se aos elementos do ativo, passivo e resultado.
e) As contas patrimoniais são apresentadas pelo seu grau de liquidez ou de exigibilidade.
Questão 13    (VUNESP/MPE-SP/CONTADOR/2019) O patrimônio líquido pode ser
estudado de diferentes perspectivas, como, por exemplo, dos pontos de vista legal,
contábil e econômico. Considerando-se essas vertentes, é correto afirmar:
a) contabilmente, o patrimônio líquido corresponde à diferença entre ativos totais
e passivos exigíveis.
b) economicamente, o patrimônio líquido é o valor de mercado de uma entidade.
c) legalmente, o patrimônio líquido pode ser entendido como o valor de responsabilidade dos sócios em relação às obrigações de uma entidade, no caso de uma
empresa S.A.
d) o patrimônio líquido contábil é o conjunto dos fluxos de caixa futuros da entidade
trazidos a valor presente pelo seu custo de oportunidade.
e) economicamente, o patrimônio líquido é obtido trazendo os fluxos de resultados
previstos a valor presente pelo seu custo de oportunidade.
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Questão 14    (VUNESP/UFABC/ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO/2019) Promissórias, cheques e impostos a recuperar aparecem no Balanço Patrimonial da organização como
a) ativo circulante.
b) passivo circulante.
c) ativo realizável a longo prazo.
d) valores em financiamento de curto prazo.
e) ativo diferido.
Questão 15    (UFG/UFG/CONTADOR/2017) Até há bem pouco tempo, era comum
conceituar Ativo como o conjunto de bens e direitos, embora diversos autores afirmassem que a utilização de um conceito simplificado se devia à formação ainda
incipiente dos estudantes. O Ativo, após a divulgação da estrutura conceitual para
a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, passa a ser um recurso
a) possuído por uma entidade, como resultado de eventos passados, e que apresenta valor de troca.
b) possuído por uma entidade, como resultado de eventos passados, e do qual se
espera que benefícios econômicos futuros fluam para essa entidade.
c) controlado por uma entidade, como resultado de eventos passados, e do qual se
espera que benefícios econômicos futuros fluam para essa entidade.
d) controlado por uma entidade, como resultado de eventos passados, e que apresenta valor de troca.
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Questão 16    (IADES/HEMOCENTRO-DF/TÉCNICO CONTÁBIL/2017) Utilize a
tabela de códigos apresentada para classificar as contas segundo os agrupamentos
do balanço patrimonial a que pertencem e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta dos códigos.
a) D; AC; PL; R; PC; PC; PNC.
b) AC; AC; AIM; AC; D; ANC; PC.
c) AIM; ANC; PL; AC; PC; ANC; AC.
d) D; AC; PL; AC; PC; AC; PC.
e) D; AC; PL; R; D; AC; PC.
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Questão 17    (IADES/SEAP-DF/ANALISTA CONTÁBIL/2014) Acerca dos lançamentos
a débito e a crédito nas contas contábeis, assinale a alternativa correta.
a) Um lançamento a crédito aumenta o saldo da conta enquanto um lançamento a
débito reduz o saldo.
b) Contas do ativo são contas de natureza devedora, portanto só recebem lançamentos a débito.
c) As contas transitórias são contas representativas de obrigação, portanto são
sempre debitadas.
d) As contas do ativo recebem lançamentos a débito ou a crédito, aumentando o
saldo pelos lançamentos a débito e diminuindo-o pelos lançamentos a crédito.
e) As contas representativas de bens e direitos e as contas de receitas são de
natureza credora.
Questão 18    (IADES/HEMOCENTRO-DF/TÉCNICO CONTÁBIL/2017) Assinale a alternativa que apresenta um extrato de um plano de contas codificado até o nível 3.
a)
1. ATIVO
2. PASSIVO
3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
b)
4. RECEITAS
4.1 Receitas de Vendas
4.1.1 Vendas da Loja Matriz
c)
3. DESPESAS
3.1 Custo das Mercadorias Vendidas
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3.2 Despesas Operacionais
3.3 Despesas Financeiras
d)
2. PASSIVO
2.1 PASSIVO CIRCULANTE
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
e)
3.2.1.01 Salários
3.2.1.02 Horas extras
3.2.1.03 Gratificações
Questão 19    (IADES/HEMOCENTRO-DF/TÉCNICO CONTÁBIL/2017) Acerca do
conceito e da composição do Plano de Contas, assinale a alternativa correta.
a) Ele é composto basicamente pelo Elenco de Contas e pelo Manual de Contas,
podendo conter outros elementos que auxiliem na elaboração das demonstrações
contábeis.
b) Ele obedece a um modelo padrão definido pela legislação que determina quais
contas devem constar obrigatoriamente no Elenco de Contas.
c) Ele deve ser estruturado da forma mais detalhada possível, devendo conter apenas contas analíticas, ou seja, contas que recebem lançamentos.
d) A função da conta, ou seja, o mecanismo de débito e crédito e a natureza do
saldo, deve estar explicitada no Manual de Contas.
e) As contas sintéticas de um Plano de Contas são aquelas que não recebem
lançamentos, portanto, referem-se apenas aos grupos e aos subgrupos do Balanço
Patrimonial.
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Questão 20    (IADES/UFBA/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2014) 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 companhia os benefícios, os riscos e o controle
desses bens, são classificados na conta
a) ativo circulante.
b) ativo realizável a longo prazo.
c) ativo imobilizado.
d) investimentos.
e) intangível.
Questão 21    (CESPE/FUB/TÉCNICO CONTÁBIL/2014) Mais de seis dessas contas
são de natureza devedora.

A respeito das contas contábeis: caixa; créditos a receber; provisão para créditos
de liquidação duvidosa; impostos a compensar; perdas recuperadas; veículos;
depreciação acumulada; custo da mercadoria vendida; impostos a recolher; despesas
diferidas; ajuste a valor presente; fornecedores; capital social; e duplicata de
tesouraria, julgue os itens subsequentes.
Questão 22    (CESPE/FUB/TÉCNICO CONTÁBIL/2014) Todas as contas listadas
que possuem natureza credora são classificadas como obrigações.
Questão 23    (CESPE/DPF/AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL/2009) De acordo com
a doutrina e a legislação contábeis, a prescrição de uma dívida e o perecimento de
um direito correspondem, respectivamente, a uma realização de receita e à incorrência de uma despesa.
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Com base na legislação das sociedades por ações, julgue os itens a seguir.
Questão 24    (CESPE/TJ-ES/CONTADOR/2012) Em um modelo de plano de contas, a conta encargos financeiros a transcorrer, de natureza devedora, é retificadora de empréstimos e financiamentos, tanto no passivo circulante como no passivo
não circulante.

Com relação às contas contábeis e ao plano de contas, julgue os próximos itens.
Questão 25    (CESPE/TRE-BA/CONTADOR/2010) São partes de um plano de contas:
descrição do funcionamento das contas, elenco de contas e método de encerramento de contas, entre outras.
Questão 26    (CESPE/TRT-7/CONTADOR/2017) Assinale a opção correspondente a
elemento que é classificado no ativo intangível.
a) benfeitorias em imóveis de terceiros.
b) despesas pré-operacionais.
c) participações em fundos de investimentos.
d) ágio pago por rentabilidade futura (goodwill).
Questão 27    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR DO ESTADO/2018) A respeito das
contas de receitas e despesas, assinale a opção correta.
a) As contas de receitas e despesas são contas de resultado, também denominadas
de contas temporárias, pois seus saldos são encerrados para a apuração do resultado da entidade.
b) As contas de receitas e despesas, denominadas contas patrimoniais, são encerradas no final do período para a apuração do resultado.
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c) Despesa corresponde à entrada de elementos para o ativo, sob a forma de
dinheiro ou de direitos a receber.
d) Receitas representam o reconhecimento de um passivo, com o aumento de obrigações a serem cumpridas para com clientes.
e) As contas de despesas são de natureza credora, e as contas de receita são de
natureza devedora.
Questão 28    (CESPE/TRE-TO/CONTADOR/2017)

Adiantamentos

recebidos

de

clientes, ajustes de avaliação patrimonial, despesas antecipadas, obrigações em
moeda estrangeira e ações em tesouraria são itens que devem ser classificados,
respectivamente, como
a) receita operacional, patrimônio líquido, passivo, passivo e ativo.
b) ativo, patrimônio líquido, ativo, passivo e ativo.
c) passivo, patrimônio líquido, despesa operacional, passivo e patrimônio líquido.
d) ativo, receita operacional, despesa operacional, passivo e patrimônio líquido.
e) passivo, patrimônio líquido, ativo, passivo e patrimônio líquido.
Questão 29    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR-FISCAL/2018) Um registro de débito
na contabilidade de uma empresa tem o efeito de
a) aumentar os ativos e reduzir os passivos.
b) aumentar tanto os ativos como os passivos.
c) reduzir tanto os ativos como os passivos.
d) neutralidade: não altera nem os ativos nem os passivos.
e) reduzir os ativos e aumentar os passivos.
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Com relação ao plano de contas e às teorias relacionadas às contas patrimoniais e
às contas de resultado, julgue o item que se segue.
Questão 30    (CESPE/DPU/CONTADOR/2016) Um dos objetivos do plano de contas é estabelecer normas de conduta para o registro das operações da entidade,
por meio do atendimento às necessidades de informação da administração da
empresa, da observação do formato compatível com as normas de contabilidade,
e da adaptação, tanto quanto possível, às exigências dos agentes externos.

Julgue o próximo item, a respeito das demonstrações financeiras.
Questão 31    (CESPE/EBSERH/TÉCNICO CONTÁBIL/2018) As aplicações de recursos
em despesas do exercício seguinte são classificadas no ativo circulante.

Julgue o seguinte item, que tratam do plano de contas.
Questão 32    (CESPE/EBSERH/TÉCNICO CONTÁBIL/2018) Um plano de contas
consiste em uma relação com o código de cada conta e o respectivo título.

Julgue o seguinte item, que trata do plano de contas.
Questão 33    (CESPE/EBSERH/TÉCNICO CONTÁBIL/2018) As contas patrimoniais,
independentemente da posição hierárquica que ocupem no grupo a que pertençam,
podem receber lançamentos a débito e a crédito.

Julgue o item subsequente, relativo à seguinte conta: caixa; reservas de lucros;
fornecedores; aplicações financeiras; duplicatas a receber; encargos financeiros a
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transcorrer; duplicatas descontadas; imobilizado; capital social; estoques; impostos
e contribuições a recolher; empréstimos e financiamentos; receitas financeiras a
transcorrer.
Questão 34    (CESPE/CGE-PI/AUDITOR/2015) No rol de contas em questão,
o número de contas de natureza devedora é maior que o das de natureza credora.

Julgue o item subsequente, relativo à seguinte conta: caixa; reservas de lucros;
fornecedores; aplicações financeiras; duplicatas a receber; encargos financeiros a
transcorrer; duplicatas descontadas; imobilizado; capital social; estoques; impostos
e contribuições a recolher; empréstimos e financiamentos; receitas financeiras a
transcorrer.
Questão 35    (CESPE/CGE-PI/AUDITOR/2015) A conta “duplicatas descontadas”
representa uma aplicação de recursos.

Julgue os itens a seguir, no que se refere à classificação de contas no balanço
patrimonial.
Questão 36    (CESPE/MPU/ANALISTA CONTADOR/2015) As contas provisão para
créditos de liquidação duvidosa e depreciação acumulada, apesar de apresentarem
saldo de natureza credora, devem ser classificadas no ativo como contas redutoras
dos itens patrimoniais que lhe deram origem.

Julgue os itens a seguir, relativos ao plano de contas e a funções e estrutura das
contas.
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Questão 37    (CESPE/MTE/AUDITOR-FISCAL/2013) A conta juros ativos é uma
conta de resultado, analítica, de natureza credora, unilateral e dinâmica.

Julgue os itens a seguir, relativos ao plano de contas e a funções e estrutura das
contas.
Questão 38    (CESPE/MTE/AUDITOR-FISCAL/2013) A conta passivo circulante é
denominada conta sintética, sendo o seu saldo obtido pelo somatório do saldo de
contas analíticas.

Com relação às funções e à estrutura das contas que compõem o balanço patrimonial
e a demonstração do resultado do exercício, julgue os itens que se seguem.
Questão 39    (CESPE/TCE-RO/CONTADOR/2013) Adiantamentos de clientes é
uma conta de passivo que representa o recebimento de recursos antecipadamente
ao fornecimento dos bens ou serviços contratados pelo cliente. Os valores registrados nessa conta, que pode ser classificada como circulante ou não circulante, não
devem ser reconhecidos como receita, enquanto os bens ou serviços contratados
não forem entregues ao cliente.

Acerca dos componentes patrimoniais, julgue o item a seguir.
Questão 40    (CESPE/TCE-PA/AUDITOR-FISCAL/2017)

A

conta

fornecedores

apresenta saldo de natureza devedora e deve ser classificada no passivo circulante,
se o vencimento da obrigação ocorrer no exercício social seguinte, ou no passivo
não circulante, se o vencimento da obrigação não ocorrer no exercício seguinte.
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No que diz respeito ao plano de contas, julgue os seguintes itens.
Questão 41    (CESPE/FUB/TÉCNICO CONTÁBIL/2014) A explicação da função e
do funcionamento das contas compõe um documento anexo ao plano de contas,
visto que tais informações são do domínio dos técnicos e contadores que utilizarão
o rol de contas da organização.

No que diz respeito ao plano de contas, julgue os seguintes itens.
Questão 42    (CESPE/FUB/TÉCNICO CONTÁBIL/2014) O elenco de contas deve
ser elaborado para guiar os procedimentos de contabilização e estruturado de acordo
com as necessidades de cada organização ou, em casos especiais, de certos
segmentos econômicos.

Acerca da equação fundamental do patrimônio e das suas situações líquidas, julgue
o item que se segue.
Questão 43    (CESPE/TELEBRAS/CONTADOR/2015) O passivo a descoberto ocorre
quando o ativo é igual ao passivo, fazendo com que o patrimônio líquido seja zero.

Em relação ao patrimônio, julgue os itens subsequentes.
Questão 44    (CESPE/MTE/AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO/2013) A existência
de uma obrigação futura é requisito essencial para a contabilização de um passivo.
Com relação à estrutura conceitual do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
julgue os itens a seguir.
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Questão 45    (CESPE/TCE-RO/CONTADOR/2013) O direito de propriedade é condição essencial para que seja configurada a existência de um ativo, o qual surge
sempre em decorrência de um direito legal.

De acordo com a legislação societária, os princípios de contabilidade e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item seguinte,
relativo a demonstrações contábeis.
Situação hipotética: Determinada empresa apresentou as seguintes contas ao fim
de determinado exercício.

Questão 46    (CESPE/TCE-PE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/2017) Assertiva:
Nessa situação, o valor do patrimônio líquido a ser apresentado no balanço
patrimonial será superior a R$ 8 milhões.

Em relação ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação dos fatos contábeis,
julgue o item a seguir.
Questão 47    (CESPE/TCU/AFCE/2015) Uma companhia aérea que se comprometer a conceder viagens gratuitas aos clientes cadastrados em seu programa de
milhagem deverá contabilizar uma provisão no momento que as receitas de passagens aéreas forem reconhecidas.

Julgue o item seguinte, acerca dos componentes patrimoniais, suas características
e contabilização.
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Questão 48    (CESPE/MPU/ANALISTA ATUARIAL/2015) Segundo a atual perspectiva contábil, o patrimônio líquido representa o valor justo econômico mínimo de
uma empresa, caso os seus sócios desejem comercializá-la sem sofrer perda
econômica.

Julgue os itens a seguir, relativos aos fundamentos de contabilidade aplicados à
contabilidade empresarial.
Questão 49    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA LEGISLATIVO/2014)
O patrimônio líquido de uma empresa corresponde ao interesse residual nos ativos
da entidade depois de deduzidos os passivos, que são as obrigações passadas, cuja
liquidação se espera resulte na saída de recursos capazes de gerar benefícios
econômicos.

Julgue o seguinte item quanto a análises e conciliações contábeis.
Questão 50    (QUADRIX/CFO-DF/TÉCNICO CONTÁBIL/2017) Uma diferença que
se pode apontar entre conciliação e análise de contas é que, no primeiro caso,
identificam-se e(ou) compõem-se as divergências entre os saldos e, no segundo,
parte-se de cada divergência identificada e se a analisa desde sua origem até a
devida correção, se for o caso.
Questão 51    (CESPE/BACEN/ANALISTA FINANCEIRO/2013) Os ativos contingentes
devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis quando for possível a realização de uma estimativa confiável do valor.
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Julgue o item seguinte, acerca dos componentes patrimoniais, suas características
e contabilização.
Questão 52    (CESPE/MPU/ANALISTA ATUARIAL/2015) O benefício econômico
futuro de um componente patrimonial é o pressuposto primordial para que esse
componente seja contabilizado como ativo.

Julgue o item seguinte, acerca dos componentes patrimoniais, suas características
e contabilização.
Questão 53    (CESPE/MPU/ANALISTA ATUARIAL/2015) Um passivo é uma obrigação
presente advinda de eventos passados. Sua liquidação resulta, necessariamente,
na saída de recursos financeiros capazes de gerar benefícios econômicos.

No que se refere ao disposto no Comitê de Pronunciamentos Contábeis 04 – ativo
intangível, julgue os itens seguintes.
Questão 54    (CESPE/DPF/AGENTE DA PF/2012) Não deve ser reconhecido como
ativo o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente.

Julgue o seguinte item, acerca do Decreto n. 5.450/2005, da Lei n. 6.404/1976 e dos
reflexos de ambos nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
Questão 55    (CESPE/EBSERH/TÉCNICO CONTÁBIL/2018) O ágio derivado da
expectativa de rentabilidade futura constitui um ativo intangível.
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Questão 56    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR DO ESTADO/2018) Na equação patrimonial ativo = passivo + patrimônio líquido,
a) o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo.
b) o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo.
c) o ativo está inversamente relacionado ao passivo.
d) o ativo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido.
e) o passivo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido.
Questão 57    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR DO ESTADO/2018) Se, ao final de
determinado ano, o ativo de uma empresa era de R$ 60.000 e o passivo, de R$
200.000, então o valor de seu patrimônio líquido era
a) negativo em R$ 140.000.
b) negativo em R$ 260.000.
c) igual a R$ 260.000.
d) igual a R$ 200.000.
e) igual a R$ 140.000.
Questão 58    (CESPE/TRE-BA/CONTADOR/2017) Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o valor total do
passivo correspondia ao dobro do valor do patrimônio líquido.
Nessa situação hipotética,
a) o total do ativo da empresa equivale a três vezes o total do patrimônio líquido.
b) o total do passivo da empresa é igual a um terço do total do ativo.
c) o total do ativo da empresa corresponde a duas vezes e meia o total do passivo.
d) a empresa está com o passivo a descoberto.
e) o total do patrimônio líquido da empresa é igual à metade do total do ativo.
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Questão 59    (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS/2018) Se, em uma empresa,
50% dos ativos totais são financiados por recursos de terceiros e 20% dos capitais
totais utilizados são capitais de terceiros de longo prazo, então, nessa empresa,
a porcentagem dos capitais de curto prazo em relação aos capitais de terceiros
totais é de
a) 20%.
b) 80%.
c) 60%.
d) 50%.
e) 30%.
Questão 60    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR DO ESTADO/2018) Sabendo que a
contabilidade registra apenas os eventos contábeis que impactam economicamente
a equação básica contábil: ativo = passivo + patrimônio líquido, assinale a opção
correspondente a evento que afeta a equação contábil.
a) análise de proposta de fornecedor.
b) anúncio de imóveis para venda em sítios da Internet.
c) cotação de empréstimos em estabelecimentos bancários.
d) contratação de empregados.
e) aquisição de materiais à vista.
A respeito dos princípios de contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Resolução CFC n. 750/1993 e alterações conforme Resolução CFC
n. 1.282/2010, julgue o item seguinte.
Questão 61    (CESPE/DPU/CONTADOR/2016) O princípio da competência, que se
refere à simultaneidade do reconhecimento de receitas e despesas correlatas, deve
ser observado ao se elaborar a demonstração do resultado do exercício.
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Em relação ao reconhecimento e mensuração de ativos e passivos, de receitas e
despesas, e de ganhos e perdas, julgue o item subsequente.
Questão 62    (CESPE/DPU/CONTADOR/2016) O valor das vendas de ingressos
para os Jogos Olímpicos de 2016, ocorridas em abril de 2015, deve ser reconhecido
no balanço patrimonial do exercício de 2015 da empresa vendedora como um
passivo exigível.
Questão 63    (CESPE/FUB/CONTADOR/2015) O valor das receitas de vendas a
prazo que ainda não tenha sido recebido quando da elaboração da demonstração
do resultado do exercício será evidenciado juntamente com o valor das demais
receitas, em decorrência do princípio da competência.
Questão 64    (CESPE/MTE/CONTADOR/2014) Na demonstração do resultado do
exercício, a apresentação das perdas e das despesas geralmente é feita de forma
separada, fundamentando-se esse fato em razões que levam à tomada de decisão
econômica e não em razões de cunho conceitual.

A respeito da demonstração do resultado do exercício (DRE), conforme normatização
contábil em vigor, julgue os seguintes itens.
Questão 65    (CESPE/MPU/ANALISTA DE CONTABILIDADE/2013) Se uma empresa
vender um ativo imobilizado, ela deverá reconhecer seu resultado – ganho ou perda
– como resultado não operacional.

Com base nas disposições da Lei n. 6.404/1976 e suas alterações, julgue os próximos
itens, relativos à DRE.
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Questão 66    (CESPE/FUB/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2014) O objetivo da
DRE é evidenciar o desempenho da entidade. Essa demonstração é uma representação estruturada do total das receitas deduzidas as despesas e também abrange
os ganhos e as perdas do período.

Com base nas disposições da Lei n. 6.404/1976 e suas alterações, julgue os próximos
itens, relativos à DRE.
Questão 67    (CESPE/FUB/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2014) De acordo com
o regime de competência, a confrontação das receitas com as despesas deve ser
realizada considerando as entradas e as saídas de caixa no período.

Julgue os itens a seguir, a respeito de reservas, provisões, contas patrimoniais e
contas de resultado.
Questão 68    (CESPE/CADE/CONTADOR/2014) Receitas diferidas e despesas antecipadas de aluguel são respectivamente contas de resultado e contas patrimoniais.

Com relação a receitas e despesas e a seus reconhecimentos, julgue o item a
seguir.
Questão 69    (CESPE/CADE/CONTADOR/2014) As despesas pagas antecipadamente, como aplicação de recursos em despesas do exercício seguinte, representam
obrigações quitadas antes do vencimento, cujos fatos geradores já ocorreram.
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Com referência a conceitos abásicos de contabilidade, julgue os itens seguintes.
Questão 70    (CESPE/TRE-ES/ANALISTA ATUARIAL/2011) A confusão normalmente
feita entre os termos capital e patrimônio é causada pelo fato de, na contabilidade,
o capital ser constituído pelo patrimônio líquido, enquanto o patrimônio é formado
pelo ativo total das entidades.
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GABARITO
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GABARITO COMENTADO
Questão 1    (IF-ES/IF-ES/ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO/2019) Ao tomar
posse no cargo de Assistente em Administração do Ifes, Júlia foi designada para
trabalhar no setor administrativo auxiliando na organização do Plano de Contas da
Instituição. Como tarefa inicial, sua função foi classificar as Contas de Resultado.
Elas dividem-se em Contas de Despesas e Contas de Receitas. Aparecem durante o
exercício social, encerrando-se no final de tal exercício. Não fazem parte do Balanço
Patrimonial, mas é por meio delas que se conhece se a empresa apresentou lucro
ou prejuízo em suas atividades. Conforme tarefa de Júlia, assinale a alternativa que
apresenta os exemplos de Contas de Receitas:
a) Fretes e Carretos; Impostos e Juros Passivos.
b) Aluguéis Passivos; Prêmios de Seguro e Descontos Concedidos.
c) Água e Esgoto; Café e Lanches e Contribuições de Previdência.
d) Aluguéis Ativos; Descontos Obtidos; e Juros Ativos.
e) Material de Expediente; Material de Limpeza e Salários.

Letra d.
Lembre-se que as receitas são complementadas pelo termo “ativo” e as despesas
pelo termo “passivo”.
Vou classificar as contas de acordo com as assertivas:
a) Fretes e Carretos; Impostos e Juros Passivos (TODAS SÃO DESPESAS).
b) Aluguéis Passivos; Prêmios de Seguro e Descontos Concedidos (TODAS SÃO
DESPESAS).
c) Água e Esgoto; Café e Lanches e Contribuições de Previdência (TODAS SÃO
DESPESAS).
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d) Aluguéis Ativos; Descontos Obtidos; e Juros Ativos (TODAS SÃO RECEITAS).
e) Material de Expediente; Material de Limpeza e Salários (TODAS SÃO DESPESAS).

Questão 2    (IF-MT/IF-MT/TECNÓLOGO EM GESTÃO FINANCEIRA/2019) O Balanço
Patrimonial é um dos demonstrativos elaborados pela contabilidade para o processo
de tomada de decisão das empresas. Nele, estão agrupadas as contas que fazem
parte do Ativo e Passivo. Assinale a alternativa que corresponde ao grupo de contas
que faz parte do Balanço Patrimonial.
a) Duplicatas Descontadas, Despesas de Seguros, Caixa e Capital Social.
b) Capital Social, Seguros a Vencer, Clientes e Duplicatas Descontadas.
c) Prejuízos Acumulados, Financiamentos, Despesas de Juros e Salários a Pagar.
d) Receita de Serviços, Capital Social, Clientes e Duplicatas Descontadas.
e) Despesas de Seguros, Capital Social, Mercadorias e Financiamentos.
Letra b.
No BP estão as contas do ativo, passivo e PL. Vou classificar as contas conforme as
assertivas:
a) Duplicatas Descontadas (PASSIVO), Despesas de Seguros (DESPESA), Caixa
(ATIVO) e Capital Social (PL).
b) Capital Social (PL), Seguros a Vencer (ATIVO), Clientes (ATIVO) e Duplicatas
Descontadas (PASSIVO). Todas são do BP.
c) Prejuízos Acumulados (PL), Financiamentos (PASSIVO), Despesas de Juros
(DESPESA) e Salários a Pagar (PASSIVO).
d) Receita de Serviços (RECEITA), Capital Social (PL), Clientes (ATIVO) e Duplicatas Descontadas (PASSIVO).
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e) Despesas de Seguros (DESPESA), Capital Social (PL), Mercadorias (ATIVO) e
Financiamentos (PASSIVO).

Questão 3    (IF-ES/IF-ES/TÉCNICO CONTÁBIL/2019) De acordo com Marion
(2012), o Balanço Patrimonial é o mais importante relatório gerado pela Contabilidade, pois, através dele, pode-se identificar a saúde financeira e econômica
da empresa. As duas colunas abaixo apresentadas fazem referência a grupos do
Balanço Patrimonial. Sendo assim, relacione a primeira coluna com a segunda e
assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
I – Ativo Circulante.
II – Passivo Circulante.
III – Patrimônio.
IV – Patrimônio Líquido.

(  )
Conjunto de Bens, Direitos e Obrigações.

(  )
Bens e Direitos de Curto Prazo.

(  )
Representa o Capital Próprio.

(  )
Obrigações de Curto Prazo.

a) I – II – III – IV.
b) III – I – IV – II.
c) III – II – IV – I.
d) IV – III – II – I.
e) IV – I – III – II.
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Letra b.
I – Ativo Circulante – Bens e direitos de curto prazo.
II – Passivo Circulante – Obrigações de curto prazo.
III – Patrimônio – Conjunto de Bens, Direitos e Obrigações.
IV – Patrimônio Líquido – Representa o Capital Próprio.

Questão 4    (IF-ES/IF-ES/ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO/2019) Considere as
seguintes contas da Empresa Tem de Tudo S/A:
Duplicatas a pagar: R$ 4.000,00;
Estoques de mercadorias: R$ 20.000,00;
Capital: R$ 40.000,00;
Móveis e utensílios: R$ 7.000,00;
Salários a pagar: R$ 8.000,00;
Caixa: R$ 5.000,00;
Imóveis: R$ 10.000,00;
Lucros acumulados: R$ 25.000.00;
Veículo: R$ 30.000,00;
Banco: R$ 10.000,00;
Fornecedores: R$ 5.000,00;
Duplicatas a receber: R$ 3.000,00;
Instalações: R$ 3.000,00;
Impostos e Taxas a Recolher: R$ 3.000,00.
Qual é o valor do Ativo Circulante da Empresa Tem de Tudo S/A?
a) R$ 38.000,00
b) R$ 88.000,00
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c) R$ 20.000,00
d) R$ 40.000,00
e) R$ 28.000,00

Letra a.
Vamos classificar as contas:
Duplicatas a pagar: R$ 4.000,00 = Passivo circulante
Estoques de mercadorias: R$ 20.000,00 = Ativo circulante
Capital: R$ 40.000,00 = Patrimônio líquido
Móveis e utensílios: R$ 7.000,00 = Ativo não circulante
Salários a pagar: R$ 8.000,00 = Passivo circulante
Caixa: R$ 5.000,00 = Ativo circulante
Imóveis: R$ 10.000,00 = Ativo NÃO circulante
Lucros acumulados: R$ 25.000.00 = Patrimônio líquido
Veículo: R$ 30.000,00 = Ativo NÃO circulante
Banco: R$ 10.000,00 = Ativo circulante
Fornecedores: R$ 5.000,00 = Passivo circulante
Duplicatas a receber: R$ 3.000,00 = Ativo circulante
Instalações: R$ 3.000,00 = Ativo NÃO circulante
Impostos e Taxas a Recolher: R$ 3.000,00 = Passivo circulante
O total do ativo circulante é de $ 38.000,00
Estoques de mercadorias: R$ 20.000,00 = Ativo circulante
Caixa: R$ 5.000,00 = Ativo circulante
Banco: R$ 10.000,00 = Ativo circulante
Duplicatas a receber: R$ 3.000,00 = Ativo circulante
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Questão 5    (CESPE/SEFAZ-RS/AFRE/2019) Em uma compra de mercadorias para
composição dos estoques de entidade que utiliza inventário permanente, o lançamento do imposto de circulação de mercadorias e serviços (ICMS) deve ser feito
em uma conta de natureza
a) credora, no ativo.
b) devedora, no ativo.
c) credora, no passivo.
d) devedora, no passivo.
e) devedora, no resultado.

Letra b.
Quando uma empresa comercial compra mercadorias para revender; ela terá o
direito de recuperar na venda, o imposto que foi pago na compra.
Assim, o ICMS pago na compra será registrado como ICMS a recuperar, conta do
ativo, que representa um direito e tem natureza devedora.

Questão 6    (IF-ES/IF-ES/ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO/2019) Ao tomar
posse no cargo de Assistente em Administração do Ifes, Júlia foi designada para
trabalhar no setor administrativo auxiliando na organização do Plano de Contas da
Instituição. Como tarefa inicial, sua função foi classificar as Contas de Resultado.
Elas dividem-se em Contas de Despesas e Contas de Receitas. Aparecem durante o
exercício social, encerrando-se no final de tal exercício. Não fazem parte do Balanço
Patrimonial, mas é por meio delas que se conhece se a empresa apresentou lucro
ou prejuízo em suas atividades. Conforme tarefa de Júlia, assinale a alternativa que
apresenta os exemplos de Contas de Receitas:
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a) Fretes e Carretos; Impostos e Juros Passivos.
b) Aluguéis Passivos; Prêmios de Seguro e Descontos Concedidos.
c) Água e Esgoto; Café e Lanches e Contribuições de Previdência.
d) Aluguéis Ativos; Descontos Obtidos; e Juros Ativos.
e) Material de Expediente; Material de Limpeza e Salários.

Letra d.
Lembre-se que as receitas são complementadas pelo termo “ativo” e as despesas
pelo termo “passivo”.
Vou classificar as contas de acordo com as assertivas:
a) Fretes e Carretos; Impostos e Juros Passivos (TODAS SÃO DESPESAS).
b) Aluguéis Passivos; Prêmios de Seguro e Descontos Concedidos (TODAS SÃO
DESPESAS).
c) Água e Esgoto; Café e Lanches e Contribuições de Previdência (TODAS SÃO
DESPESAS).
d) Aluguéis Ativos; Descontos Obtidos; e Juros Ativos (TODAS SÃO RECEITAS).
e) Material de Expediente; Material de Limpeza e Salários (TODAS SÃO DESPESAS).

Questão 7    (IF-MT/IF-MT/TECNÓLOGO EM GESTÃO FINANCEIRA/2019) O Balanço
Patrimonial é um dos demonstrativos elaborados pela contabilidade para o processo
de tomada de decisão das empresas. Nele, estão agrupadas as contas que fazem
parte do Ativo e Passivo. Assinale a alternativa que corresponde ao grupo de contas
que faz parte do Balanço Patrimonial.
a) Duplicatas Descontadas, Despesas de Seguros, Caixa e Capital Social.
b) Capital Social, Seguros a Vencer, Clientes e Duplicatas Descontadas.
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c) Prejuízos Acumulados, Financiamentos, Despesas de Juros e Salários a Pagar.
d) Receita de Serviços, Capital Social, Clientes e Duplicatas Descontadas.
e) Despesas de Seguros, Capital Social, Mercadorias e Financiamentos.

Letra b.
No BP estão as contas do ativo, passivo e PL. Vou classificar as contas conforme as
assertivas:
a) Duplicatas Descontadas (PASSIVO), Despesas de Seguros (DESPESA), Caixa
(ATIVO) e Capital Social (PL).
b) Capital Social (PL), Seguros a Vencer (ATIVO), Clientes (ATIVO) e Duplicatas
Descontadas (PASSIVO). Todas são do BP.
c) Prejuízos Acumulados (PL), Financiamentos (PASSIVO), Despesas de Juros
(DESPESA) e Salários a Pagar (PASSIVO).
d) Receita de Serviços (RECEITA), Capital Social (PL), Clientes (ATIVO) e Duplicatas Descontadas (PASSIVO).
e) Despesas de Seguros (DESPESA), Capital Social (PL), Mercadorias (ATIVO) e
Financiamentos (PASSIVO).

Questão 8    (IDECAN/IF-PB/TÉCNICO CONTÁBIL/2019) São as receitas e as
despesas do período, que devem ser encerradas no final do exercício para que se
apure o resultado do exercício. Esta definição refere-se ao conceito de
a) contas patrimoniais.
b) contas bilaterais.
c) contas de resultado.
d) contas unilaterais.
e) contas do ativo.
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Letra c.
As contas que são encerradas no final do exercício são as contas de resultado.

Questão 9    (IF-TO/IF-TO/TÉCNICO CONTÁBIL/2019) Com relação ao patrimônio
da empresa, identifique entre os exemplos abaixo qual é considerado um direito?
a) Contas a receber.
b) Estoque de mercadorias tributadas.
c) Salários a pagar.
d) Móveis e utensílios.
e) Banco conta corrente.

Letra a.
A conta que representa um direito é um ativo, representa algo a receber de terceiros,
assim, contas a receber representa um direito.
Estoque é um bem; salários a pagar uma obrigação; móveis e utensílios é um bem.
Nesta questão temos a possibilidade de questionar o gabarito. Para alguns autores,
e eu me junto a esta turma, a conta “banco conta corrente” também é um direito,
pois a empresa deposita o dinheiro na conta corrente e passa a ter o direito de usar
este dinheiro de acordo com as suas necessidades, o banco está em posse de algo
que é da empresa. Contudo, para a banca nesta questão a conta banco foi tratada
com um bem da empresa.

Questão 10    (AOCP/UFPB/TÉCNICO CONTÁBIL/2019) Assinale a alternativa que
reconhece a conceituação sobre despesas pagas antecipadamente.
a) É reconhecida como uma despesa no período em que acontece.
b) Representa despesas não incorridas e não pagas.
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c) É um direito que deve ser registrado no ativo em função de não ser considerada
uma despesa do período.
d) É reconhecida como uma obrigação no grupo do passivo circulante.
e) Representa uma apropriação que deve ser reconhecida na conta dos fornecedores no passivo.

Letra c.
As despesas pagas antecipadamente representam um direito da empresa junto aos
terceiros, será registrada no ativo. É uma despesa não incorrida que já foi paga.

Questão 11    (VUNESP/MPE-SP/CONTADOR/2019) Para o registro das transações
dos eventos econômicos ocorridos numa entidade, a Contabilidade se utiliza de
um sistema de partidas dobradas no qual existem contas de natureza devedora
(contas débito) e contas de natureza credora (contas crédito). Considerado esse
fato, é correto afirmar que, no plano de contas de uma entidade,
a) contas devedoras sempre controlam as obrigações a pagar e as contas credoras
sempre controlam os direitos a receber.
b) contas devedoras são as contas de receita e contas credoras são as contas de
despesa.
c) desconsideradas as provisões, as contas do ativo são contas débito e as contas
do passivo são contas crédito.
d) o ativo tem seu valor aumentado por lançamento a crédito e o passivo tem uma
diminuição de valor com um lançamento a débito.
e) o ativo diminui de valor com um lançamento a débito e aumenta com um lançamento a crédito.
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Letra c.
A contas devedoras são contas do ativo, despesas e redutoras do passivo/PL; as
contas credoras são do passivo, PL, receitas e redutoras do ativo.
Na aplicação do mecanismo de partidas dobradas as contas devedoras têm seu
saldo aumentado por débito e diminuído por crédito; já as contas credoras têm seu
saldo aumentado por crédito e diminuído por débito.
Na assertivas, a menos errada é a letra “c”, pois os ativos são contas devedoras e
os passivos são contas credoras.

Questão 12    (VUNESP/TJ-SP/CONTADOR/2019) Considerando a natureza das
contas contábeis, assinale a alternativa correta.
a) As contas patrimoniais refletem a posição dinâmica do patrimônio da entidade.
b) As contas contábeis classificam-se em contas patrimoniais e contas de caixa.
c) As contas patrimoniais contêm as contas de receita, valor adicionado e de ganhos.
d) As contas patrimoniais relacionam-se aos elementos do ativo, passivo e resultado.
e) As contas patrimoniais são apresentadas pelo seu grau de liquidez ou de exigibilidade.

Letra e.
As contas se classificam em patrimoniais e de resultado; as contas patrimoniais são
do ativo, passivo e patrimônio líquido; já as contas de resultado são as receitas e
despesas.
As contas patrimoniais são estáticas, representam a fotografia do patrimônio; as
contas de resultado são dinâmicas, apresentam o desempenho econômico da
empresa.
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As contas do ativo representam o realizável da empresa, conforme sua liquidez,
ou seja, sua capacidade de realização em dinheiro; enquanto as contas do passivo
apresentam o exigível da empresa.

Questão 13    (VUNESP/MPE-SP/CONTADOR/2019) O patrimônio líquido pode ser
estudado de diferentes perspectivas, como, por exemplo, dos pontos de vista legal,
contábil e econômico. Considerando-se essas vertentes, é correto afirmar:
a) contabilmente, o patrimônio líquido corresponde à diferença entre ativos totais
e passivos exigíveis.
b) economicamente, o patrimônio líquido é o valor de mercado de uma entidade.
c) legalmente, o patrimônio líquido pode ser entendido como o valor de responsabilidade dos sócios em relação às obrigações de uma entidade, no caso de uma
empresa S.A.
d) o patrimônio líquido contábil é o conjunto dos fluxos de caixa futuros da entidade trazidos a valor presente pelo seu custo de oportunidade.
e) economicamente, o patrimônio líquido é obtido trazendo os fluxos de resultados
previstos a valor presente pelo seu custo de oportunidade.

Letra a.
Contabilmente o patrimônio líquido é um resíduo patrimonial e seu valor é obtido
pela equação:
PL = ativo - passivo exigível.
Legalmente, conforme determinação da Lei n. 6.404/1976, o PL é uma obrigação
não exigível da empresa junto aos sócios.
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Economicamente o PL representa o valor patrimonial da empresa, ou seja, o valor
da empresa considerando somente o seu patrimônio ativo e passivo; já o valor de
mercado da empresa é o seu valor justo em um mercado ativo.

Questão 14    (VUNESP/UFABC/ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO/2019) Promissórias, cheques e impostos a recuperar aparecem no Balanço Patrimonial da organização como
a) ativo circulante.
b) passivo circulante.
c) ativo realizável a longo prazo.
d) valores em financiamento de curto prazo.
e) ativo diferido.

Letra a.
A questão deve ser respondida por interpretação; como impostos a recuperar é um
direito e será apresentado no ativo circulante, as demais contas devem ser tratadas
como ativo circulante.
Contudo, é bom lembrar que promissórias e cheques a pagar são contas do passivo
circulante.

Questão 15    (UFG/UFG/CONTADOR/2017) Até há bem pouco tempo, era comum
conceituar Ativo como o conjunto de bens e direitos, embora diversos autores afirmassem que a utilização de um conceito simplificado se devia à formação ainda
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incipiente dos estudantes. O Ativo, após a divulgação da estrutura conceitual para
a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, passa a ser um recurso
a) possuído por uma entidade, como resultado de eventos passados, e que apresenta valor de troca.
b) possuído por uma entidade, como resultado de eventos passados, e do qual se
espera que benefícios econômicos futuros fluam para essa entidade.
c) controlado por uma entidade, como resultado de eventos passados, e do qual se
espera que benefícios econômicos futuros fluam para essa entidade.
d) controlado por uma entidade, como resultado de eventos passados, e que apresenta valor de troca.

Letra c.
A questão cobrou literalmente o conceito de ativo: “Ativo é um recurso controlado
pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam
futuros benefícios econômicos para a entidade”.
Lembre-se de que atualmente o ativo não precisa mais ser de propriedade da
empresa, contudo deve estar sob o seu controle.
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Questão 16    (IADES/HEMOCENTRO-DF/TÉCNICO CONTÁBIL/2017) Utilize a
tabela de códigos apresentada para classificar as contas segundo os agrupamentos
do balanço patrimonial a que pertencem e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta dos códigos.
a) D; AC; PL; R; PC; PC; PNC.
b) AC; AC; AIM; AC; D; ANC; PC.
c) AIM; ANC; PL; AC; PC; ANC; AC.
d) D; AC; PL; AC; PC; AC; PC.
e) D; AC; PL; R; D; AC; PC.
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Letra d.
Vou classificar as contas:
• Custo das mercadorias vendidas = D.
• Aplicações financeiras de curto prazo = AC.
• Capital social = PL.
• Duplicatas a receber/clientes = AC.
• Duplicatas a pagar/fornecedores = PC.
• Despesas pagas antecipadamente = AC (art. 179, I, Lei n. 6.404).
• Adiantamento de clientes = PC.

Questão 17    (IADES/SEAP-DF/ANALISTA CONTÁBIL/2014) Acerca dos lançamentos
a débito e a crédito nas contas contábeis, assinale a alternativa correta.
a) Um lançamento a crédito aumenta o saldo da conta enquanto um lançamento a
débito reduz o saldo.
b) Contas do ativo são contas de natureza devedora, portanto só recebem lançamentos a débito.
c) As contas transitórias são contas representativas de obrigação, portanto são
sempre debitadas.
d) As contas do ativo recebem lançamentos a débito ou a crédito, aumentando o
saldo pelos lançamentos a débito e diminuindo-o pelos lançamentos a crédito.
e) As contas representativas de bens e direitos e as contas de receitas são de
natureza credora.

Letra d.
Vou comentar item a item:
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a) os aumentos ou diminuições do saldo de uma conta serão feitos de acordo coma
natureza das contas.
Contas devedoras aumentam por débito e diminuem por crédito, já as contas credoras aumentam por crédito e diminuem por débito.
b) as contas do ativo são de natureza devedora e recebem lançamentos a débito
(aumentar) e a crédito (diminuir).
c) contas transitórias são as contas que existem por pouco tempo, como por exemplo, a conta de apuração do resultado do exercício.
d) está correta.
e) as contas dos bens e direitos são contas do ativo.

Questão 18    (IADES/HEMOCENTRO-DF/TÉCNICO CONTÁBIL/2017) Assinale a alternativa que apresenta um extrato de um plano de contas codificado até o nível 3.
a)
1. ATIVO
2. PASSIVO
3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
b)
4. RECEITAS
4.1 Receitas de Vendas
4.1.1 Vendas da Loja Matriz
c)
3. DESPESAS
3.1 Custo das Mercadorias Vendidas
3.2 Despesas Operacionais
3.3 Despesas Financeiras
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d)
2. PASSIVO
2.1 PASSIVO CIRCULANTE
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
e)
3.2.1.01 Salários
3.2.1.02 Horas extras
3.2.1.03 Gratificações

Letra b.
O plano de contas de uma empresa para atender seu objetivo principal, que é
ordenar e formalizar as contas que compõem o patrimônio e o resultado do exercício,
deverá ser organizado em dígitos das contas, estes dígitos representaram os grupos
e subgrupos de acordo com a necessidade.
Normalmente são divididos em 5 níveis como se segue:
• 1º Nível: (x) – identifica os grandes grupos: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas
e Contas de apuração;
• 2º Nível: (x.x) – identifica os grupos específicos em que se dividem os
grandes grupos;
• 3º Nível: (x.x.x) – identifica os subgrupos em que se dividem os grupos;
• 4º Nível: (x.x.x.x) – identifica as contas sintéticas agregadas das contas
analíticas que representam os elementos do patrimônio;
• 5º Nível: (x.x.x.x.x) – representa as contas ANALÍTICAS que identificam os
bens, direitos, obrigações, receitas e despesas e o nível que receberá os
lançamentos.
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A questão cobra qual item apresenta a classificação até o 3º nível. Note que o único
item que está identificado até o 3º nível é o item “b”:
4. RECEITAS – 1º nível.
4.1 Receitas de Vendas – 2º nível.
4.1.1 Vendas da Loja Matriz – 3º nível.

Questão 19    (IADES/HEMOCENTRO-DF/TÉCNICO CONTÁBIL/2017) Acerca do
conceito e da composição do Plano de Contas, assinale a alternativa correta.
a) Ele é composto basicamente pelo Elenco de Contas e pelo Manual de Contas,
podendo conter outros elementos que auxiliem na elaboração das demonstrações
contábeis.
b) Ele obedece a um modelo padrão definido pela legislação que determina quais
contas devem constar obrigatoriamente no Elenco de Contas.
c) Ele deve ser estruturado da forma mais detalhada possível, devendo conter apenas contas analíticas, ou seja, contas que recebem lançamentos.
d) A função da conta, ou seja, o mecanismo de débito e crédito e a natureza do
saldo, deve estar explicitada no Manual de Contas.
e) As contas sintéticas de um Plano de Contas são aquelas que não recebem
lançamentos, portanto, referem-se apenas aos grupos e aos subgrupos do Balanço
Patrimonial.

Letra a.
Plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma
relação padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos fatos
praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a
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elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as
necessidades de informações dos usuários.
Não existem um tipo padrão de plano de contas determinado por normas, cada
empresa poderá ter o seu.
Normalmente o plano de contas possui algumas partes que são essenciais na sua
estruturação e composição, são elas:
1. Elenco das contas
2. Função das contas
3. Funcionamento das contas
4. Manual das contas
• O elenco das contas é a relação e a nomenclatura das contas, normalmente
sendo identificada com uma codificação.
• A função de uma conta é a sua ação, para que serve, qual a papel que
desempenha na escrituração, explicação do objeto da conta, sendo a expressão
descritiva da sua natureza.
• O funcionamento da conta é um relacionamento de uma conta com outras
demais (respeita o mecanismo de partidas dobradas), evidenciando como se
comporta diante de seu objetivo.
• O Manual é o documento contábil onde estarão registradas as contas, sua
função e funcionamento.
O plano deve conter as contas sintéticas, que identificam o grupo e sub grupo,
e contas analíticas, que identificam quais contas serão apresentadas no balanço
patrimonial e na demonstração do resultado do exercício.
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Questão 20    (IADES/UFBA/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2014) 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 companhia os benefícios, os riscos e o controle
desses bens, são classificados na conta
a) ativo circulante.
b) ativo realizável a longo prazo.
c) ativo imobilizado.
d) investimentos.
e) intangível.

Letra c.
O enunciado da questão está fazendo referência ao conceito de imobilizado apresentado na Lei n. 6.404/1976 em seu artigo 179:
V – 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 companhia os benefícios,
riscos e controle desses bens;

A respeito das contas contábeis: caixa; créditos a receber; provisão para créditos
de liquidação duvidosa; impostos a compensar; perdas recuperadas; veículos;
depreciação acumulada; custo da mercadoria vendida; impostos a recolher; despesas
diferidas; ajuste a valor presente; fornecedores; capital social; e duplicata de
tesouraria, julgue os itens subsequentes:

Questão 21    (CESPE/FUB/TÉCNICO CONTÁBIL/2014) Mais de seis dessas contas
são de natureza devedora.
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Errado.
Vou classificar as contas:
Caixa = ativo; natureza devedora.
Créditos a receber = ativo; natureza devedora.
Provisão para créditos de liquidação duvidosa = redutora do ativo; natureza credora.
Impostos a compensar = ativo, é o mesmo que imposto a recuperar; natureza devedora.
Perdas recuperadas = receita; natureza credora.
Veículos = ativo; natureza devedora.
Depreciação Acumulada = redutora do ativo; natureza credora.
Custo da Mercadoria Vendida = despesa; natureza devedora.
Impostos a recolher = passivo; natureza credora.
Despesas diferidas = ativo; é o mesmo que despesa antecipada; natureza devedora.
Ajuste a Valor Presente = redutora do ativo ou do passivo; pode ter natureza credora ou devedora.
Fornecedores = passivo; natureza credora.
Capital Social = patrimônio líquido; natureza credora.
Duplicata de Tesouraria = ativo; é o mesmo que duplicata a receber; natureza
devedora.
Considerando a relação podemos afirmar que tem seis contas com natureza devedora.
A respeito das contas contábeis: caixa; créditos a receber; provisão para créditos
de liquidação duvidosa; impostos a compensar; perdas recuperadas; veículos;
depreciação acumulada; custo da mercadoria vendida; impostos a recolher; despesas
diferidas; ajuste a valor presente; fornecedores; capital social; e duplicata de
tesouraria, julgue os itens subsequentes.
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Questão 22    (CESPE/FUB/TÉCNICO CONTÁBIL/2014) Todas as contas listadas
que possuem natureza credora são classificadas como obrigações.

Errado.
Vou classificar as contas:
Caixa = ativo; natureza devedora.
Créditos a receber = ativo; natureza devedora.
Provisão para créditos de liquidação duvidosa = redutora do ativo; natureza credora.
Impostos a compensar = ativo, é o mesmo que imposto a recuperar; natureza devedora.
Perdas recuperadas = receita; natureza credora.
Veículos = ativo; natureza devedora.
Depreciação Acumulada = redutora do ativo; natureza credora.
Custo da Mercadoria Vendida = despesa; natureza devedora.
Impostos a recolher = passivo; natureza credora.
Despesas diferidas = ativo; é o mesmo que despesa antecipada; natureza devedora.
Ajuste a Valor Presente = redutora do ativo ou do passivo; pode ter natureza
credora ou devedora.
Fornecedores = passivo; natureza credora.
Capital Social = patrimônio líquido; natureza credora.
Duplicata de Tesouraria = ativo; é o mesmo que duplicata a receber; natureza
devedora.
Têm natureza credora as contas do passivo; as receitas e as redutoras do ativo.
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Questão 23    (CESPE/DPF/AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL/2009) De acordo com
a doutrina e a legislação contábeis, a prescrição de uma dívida e o perecimento de
um direito correspondem, respectivamente, a uma realização de receita e à incorrência de uma despesa.

Certo.
Ao prescrever uma dívida a empresa tem uma receita, pois não precisará pagar a
dívida que estava no passivo. Já a perda de um direito é uma despesa, pois não
terá mais o ativo.
Com base na legislação das sociedades por ações, julgue os itens a seguir.
Questão 24    (CESPE/TJ-ES/CONTADOR/2012) Em um modelo de plano de contas, a conta encargos financeiros a transcorrer, de natureza devedora, é retificadora de empréstimos e financiamentos, tanto no passivo circulante como no passivo
não circulante.

Certo.
A conta encargos financeiros a transcorrer ou despesa financeira a transcorrer é
conta redutora do passivo circulante ou não circulante; tem natureza devedora e
representa os juros que estão embutidos na dívida a pagar.
Por exemplo, a empresa obtém um empréstimo de $ 200.000,00 para pagar em 6
meses $ 230,000,00, no momento da operação deve ser apresentada a obrigação
ajustada pelos juros embutidos:
Empréstimos a pagar – 230.000.
Despesa financeira a transcorrer – (30.000).
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Com relação às contas contábeis e ao plano de contas, julgue os próximos itens.
Questão 25    (CESPE/TRE-BA/CONTADOR/2010) São partes de um plano de contas:
descrição do funcionamento das contas, elenco de contas e método de encerramento de contas, entre outras.

Certa.
O plano de contas deve ser organizado de forma a permitir a inclusão de novas contas ou grupos de contas, facilitando assim acompanhar o crescimento e consequente
evolução da estrutura organizacional da empresa. Sua organização deve facilitar o
trabalho de classificação, registro e análise das contas.
A nomenclatura utilizada deve ser clara e concisa, procurando sempre utilizar termos
comuns às características da empresa.
Normalmente o plano de contas possui algumas partes que são essenciais na sua
estruturação e composição, são elas:
1. Elenco das contas.
2. Função das contas.
3. Funcionamento das contas.
4. Manual das contas.
O funcionamento das contas é que apresentará como será feita a movimentação no
saldo e o encerramento de cada conta.

Questão 26    (CESPE/TRT-7/CONTADOR/2017) Assinale a opção correspondente a
elemento que é classificado no ativo intangível.
a) benfeitorias em imóveis de terceiros.
b) despesas pré-operacionais.
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c) participações em fundos de investimentos.
d) ágio pago por rentabilidade futura (goodwill).

Letra d.
• Benfeitorias em imóveis de terceiros é imobilizado.
• Despesas pré-operacionais é despesa.
• Participações em fundos de investimentos é investimento.
• Ágio pago por rentabilidade futura (goodwill) é intangível.

Questão 27    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR DO ESTADO/2018) A respeito das
contas de receitas e despesas, assinale a opção correta.
a) As contas de receitas e despesas são contas de resultado, também denominadas
de contas temporárias, pois seus saldos são encerrados para a apuração do resultado da entidade.
b) As contas de receitas e despesas, denominadas contas patrimoniais, são encerradas no final do período para a apuração do resultado.
c) Despesa corresponde à entrada de elementos para o ativo, sob a forma de
dinheiro ou de direitos a receber.
d) Receitas representam o reconhecimento de um passivo, com o aumento de obrigações a serem cumpridas para com clientes.
e) As contas de despesas são de natureza credora, e as contas de receita são de
natureza devedora.

Letra a.
As contas de resultado, representadas pelas receitas e despesas, são contas
transitórias e terão o seu saldo encerrado término do exercício social.
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As despesas são aplicações de recursos e têm natureza devedora; já as receitas
são origens de recursos e têm natureza credora.

Questão 28    (CESPE/TRE-TO/CONTADOR/2017)

Adiantamentos

recebidos

de

clientes, ajustes de avaliação patrimonial, despesas antecipadas, obrigações em
moeda estrangeira e ações em tesouraria são itens que devem ser classificados,
respectivamente, como
a) receita operacional, patrimônio líquido, passivo, passivo e ativo.
b) ativo, patrimônio líquido, ativo, passivo e ativo.
c) passivo, patrimônio líquido, despesa operacional, passivo e patrimônio líquido.
d) ativo, receita operacional, despesa operacional, passivo e patrimônio líquido.
e) passivo, patrimônio líquido, ativo, passivo e patrimônio líquido.

Letra e.
Adiantamentos recebidos de clientes  é uma obrigação; passivo.
Ajustes de avaliação patrimonial  é conta do patrimônio líquido.
Despesas antecipadas  é um direito; ativo.
Obrigações em moeda estrangeira  é uma obrigação; passivo.
Ações em tesouraria  é conta redutora do patrimônio líquido.

Questão 29    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR-FISCAL/2018) Um registro de débito
na contabilidade de uma empresa tem o efeito de
a) aumentar os ativos e reduzir os passivos.
b) aumentar tanto os ativos como os passivos.
c) reduzir tanto os ativos como os passivos.
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d) neutralidade: não altera nem os ativos nem os passivos.
e) reduzir os ativos e aumentar os passivos.

Letra a.
Ao debitar uma conta estaremos aumentando o saldo das contas de natureza devedora ou diminuindo o saldo das contas de natureza credora.
Assim, ao debitar temos:
Aumento das contas do ativo, das despesas ou das contas redutoras do passivo/PL.
Diminuição das contas do passivo, do PL, das receitas ou das contas redutoras do
passivo/PL.
Com relação ao plano de contas e às teorias relacionadas às contas patrimoniais e
às contas de resultado, julgue o item que se segue.
Questão 30    (CESPE/DPU/CONTADOR/2016) Um dos objetivos do plano de contas é estabelecer normas de conduta para o registro das operações da entidade,
por meio do atendimento às necessidades de informação da administração da
empresa, da observação do formato compatível com as normas de contabilidade,
e da adaptação, tanto quanto possível, às exigências dos agentes externos.

Certo.
O plano de contas é uma relação formal, e todas as contas que a empresa utiliza
em suas atividades têm por objetivo o controle da movimentação dos saldos e
por consequência servir de base para a elaboração das demonstrações contábeis.
Como as demonstrações são destinadas aos usuários externos a empresa deve
tentar se adaptar às necessidades destes usuários. Por exemplo: um investidor que
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necessita de uma informação mais analítica, ou até mesmo a Receita Federal, com
a necessidade da divisão dos custos de produção.
Julgue o próximo item, a respeito das demonstrações financeiras.
Questão 31    (CESPE/EBSERH/TÉCNICO CONTÁBIL/2018) As aplicações de recursos
em despesas do exercício seguinte são classificadas no ativo circulante.

Certo.
Aplicação de recursos em despesas do exercício seguinte são despesas antecipadas,
e as despesas antecipadas, se não forem de longa prazo, estarão apresentadas no
ativo circulante.
Julgue o seguinte item, que tratam do plano de contas.
Questão 32    (CESPE/EBSERH/TÉCNICO CONTÁBIL/2018) Um plano de contas
consiste em uma relação com o código de cada conta e o respectivo título.

Errado.
Vimos que o plano de contas é um conjunto de contas, diretrizes e normas que
disciplina as tarefas do setor de contabilidade. É composto pela relação das contas,
pela função e funcionalidade de cada conta.
A relação das contas (elencos de contas) é a relação de contas e respectivos códigos utilizados pela entidade, ela faz parte do plano de contas.
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Julgue o seguinte item, que trata do plano de contas.
Questão 33    (CESPE/EBSERH/TÉCNICO CONTÁBIL/2018) As contas patrimoniais,
independentemente da posição hierárquica que ocupem no grupo a que pertençam,
podem receber lançamentos a débito e a crédito.

Errado.
As contas patrimoniais são apresentadas no BP conforme a sua realização, seja de
curto ou de longo prazo, ou pelo uso, como é o caso do imobilizado.
A digrafia contábil (registro a débito e a crédito) não é feita considerando hierarquia, mas sim, a natureza de uma conta, as contas patrimoniais podem sofrer lançamentos a débito e a crédito, considerando a sua natureza, contudo, existem a
contas denominadas de unilaterais, que recebem registro essencialmente a débito
ou a crédito.
O erro da assertiva está na expressão INDEPENDENTE DA POSIÇÃO HIERÁRQUICA,
pois somente sofrem registros as contas analíticas. As contas sintéticas não recebem
lançamentos.
Julgue o item subsequente, relativo à seguinte conta: caixa; reservas de lucros;
fornecedores; aplicações financeiras; duplicatas a receber; encargos financeiros a
transcorrer; duplicatas descontadas; imobilizado; capital social; estoques; impostos
e contribuições a recolher; empréstimos e financiamentos; receitas financeiras a
transcorrer.
Questão 34    (CESPE/CGE-PI/AUDITOR/2015) No rol de contas em questão,
o número de contas de natureza devedora é maior que o das de natureza credora.
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Errado.
Primeiro vamos lembrar as naturezas das contas:
As contas de natureza devedora são: ativo, despesas e redutoras do passivo/PL.
As contas de natureza credora são: passivo, PL, receitas e redutoras do ativo.
Agora vamos classificar as contas:
• Caixa – ativo – devedora.
• Reservas de lucros – PL – credora.
• Fornecedores – passivo – credora.
• Aplicações financeiras – ativo – devedora.
• Duplicatas a receber – ativo – devedora.
• Encargos financeiros a transcorrer – redutora do passivo – devedora.
• Duplicatas descontadas – passivo – credora.
• Imobilizado – ativo – devedora.
• Capital social – PL – credora.
• Estoques – ativo – devedora.
• Impostos e contribuições a recolher – passivo – credora.
• Empréstimos e financiamentos – passivo – credora.
• Receitas financeiras a transcorrer – passivo – credora.
Fazendo a análise das naturezas, apuramos 7 contas credoras e 5 contas devedoras.
Julgue o item subsequente, relativo à seguinte conta: caixa; reservas de lucros;
fornecedores; aplicações financeiras; duplicatas a receber; encargos financeiros a
transcorrer; duplicatas descontadas; imobilizado; capital social; estoques; impostos
e contribuições a recolher; empréstimos e financiamentos; receitas financeiras a
transcorrer.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

205 de 230

CONTABILIDADE GERAL
Contas Contábeis
Prof. Claudio Zorzo

Questão 35    (CESPE/CGE-PI/AUDITOR/2015) A conta “duplicatas descontadas”
representa uma aplicação de recursos.

Errado.
A conta duplicatas descontada representa a antecipação do recebimento de uma
duplicata a receber por meio de uma operação de crédito denominada de “desconto
de títulos”. A empresa transfere para o banco o direito de receber o título no futuro
e o banco adianta o montante para a empresa.
Caso o cliente não pague a duplicada, o banco irá cobrar da empresa, assim,
a essência econômica do desconto de duplicatas é um empréstimo com garantia,
por isto a conta é apresentada no passivo, como uma origem de recursos de
terceiros, no caso, o banco.
Julgue os itens a seguir, no que se refere à classificação de contas no balanço
patrimonial.
Questão 36    (CESPE/MPU/ANALISTA CONTADOR/2015) As contas provisão para
créditos de liquidação duvidosa e depreciação acumulada, apesar de apresentarem
saldo de natureza credora, devem ser classificadas no ativo como contas redutoras
dos itens patrimoniais que lhe deram origem.

Certo.
Provisão para crédito de liquidação duvidosa e depreciação acumulada são contas
redutoras do ativo, assim, têm natureza credora.
As contas redutoras visam ajustar o saldo original de uma conta do seu grupo, desta forma estas contas estarão no ativo, com natureza contrária.
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Julgue os itens a seguir, relativos ao plano de contas e a funções e estrutura das
contas.
Questão 37    (CESPE/MTE/AUDITOR-FISCAL/2013) A conta juros ativos é uma
conta de resultado, analítica, de natureza credora, unilateral e dinâmica.

Certo.
A conta Juros ativos representa uma receita, é o mesmo que juros ganhos. Como é
receita, é uma conta de resultado. É analítica, pois faz parte das contas que representam as receitas financeiras. Tem natureza credora; recebe lançamento a crédito,
assim, é unilateral. É conta dinâmica, pois afeta a situação líquida para mais.
Julgue os itens a seguir, relativos ao plano de contas e a funções e estrutura das
contas.
Questão 38    (CESPE/MTE/AUDITOR-FISCAL/2013) A conta passivo circulante é
denominada conta sintética, sendo o seu saldo obtido pelo somatório do saldo de
contas analíticas.

Certo.
O passivo circulante é um subgrupo do passivo no balanço patrimonial e é uma
conta sintética, pois ela agrega o valor de várias outras contas. Não esqueçam que
toda conta que representa o somatório de outras contas é conta sintética. Assertiva
correta. No passivo circulante estão todas as dívidas de curto prazo da empresa.
Com relação às funções e à estrutura das contas que compõem o balanço patrimonial
e a demonstração do resultado do exercício, julgue os itens que se seguem.
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Questão 39    (CESPE/TCE-RO/CONTADOR/2013) Adiantamentos de clientes é
uma conta de passivo que representa o recebimento de recursos antecipadamente
ao fornecimento dos bens ou serviços contratados pelo cliente. Os valores registrados nessa conta, que pode ser classificada como circulante ou não circulante, não
devem ser reconhecidos como receita, enquanto os bens ou serviços contratados
não forem entregues ao cliente.

Certa.
Adiantamentos de clientes representa uma obrigação, pois o cliente adiantou um
dinheiro para a empresa e quer receber a mercadoria no futuro, desta forma a
empresa tem a obrigação de entregar a mercadoria no prazo acordado.
O adiantamento pode ser para uma entrega de bens em curto prazo (circulante) ou
em longo prazo (não circulante), vai depender da negociação entre a empresa e o
cliente.
A receita somente será reconhecida quando a empresa efetivamente entregar a mercadoria (regime de competência), assim o adiantamento é tratado como obrigação.
Atenção: adiantamento a clientes é um direito da empresa.
Acerca dos componentes patrimoniais, julgue o item a seguir.
Questão 40    (CESPE/TCE-PA/AUDITOR-FISCAL/2017)

A

conta

fornecedores

apresenta saldo de natureza devedora e deve ser classificada no passivo circulante,
se o vencimento da obrigação ocorrer no exercício social seguinte, ou no passivo
não circulante, se o vencimento da obrigação não ocorrer no exercício seguinte.
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Errado.
A conta Fornecedores representa uma obrigação, faz parte do passivo exigível. Ela
possui natureza CREDORA e é classificada no passivo circulante caso tenha exigibilidade até o final do exercício seguinte, ou no passivo não circulante quando o seu
prazo de liquidação for superior ao exercício social seguinte.
No que diz respeito ao plano de contas, julgue os seguintes itens.
Questão 41    (CESPE/FUB/TÉCNICO CONTÁBIL/2014) A explicação da função e
do funcionamento das contas compõe um documento anexo ao plano de contas,
visto que tais informações são do domínio dos técnicos e contadores que utilizarão
o rol de contas da organização.

Errado.
Normalmente o plano de contas possui algumas partes que são essenciais na sua
estruturação e composição, são elas:
1. Elenco das contas.
2. Função das contas.
3. Funcionamento das contas.
4. Manual das contas.
• O elenco das contas é a relação e a nomenclatura das contas, normalmente
sendo identificada com uma codificação.
• A função de uma conta é a sua ação, para que serve, qual o papel que
desempenha na escrituração, explicação do objeto da conta, sendo a expressão
descritiva da sua natureza.
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• O funcionamento da conta é um relacionamento de uma conta com outras
demais (respeita o mecanismo de partidas dobradas), evidenciando como se
comporta diante de seu objetivo.
• O Manual é o documento contábil onde estarão registradas as contas, sua
função e funcionamento.
A explicação e o funcionamento das contas estão no Manual de contas, e não em
documentos anexos.
No que diz respeito ao plano de contas, julgue os seguintes itens.
Questão 42    (CESPE/FUB/TÉCNICO CONTÁBIL/2014) O elenco de contas deve
ser elaborado para guiar os procedimentos de contabilização e estruturado de acordo
com as necessidades de cada organização ou, em casos especiais, de certos
segmentos econômicos.

Certo.
O plano de contas deve ser organizado de forma a permitir a inclusão de novas
contas ou grupos de contas, facilitando assim acompanhar o crescimento e consequente evolução da estrutura organizacional da empresa. Sua organização deve
facilitar o trabalho de classificação, registro e análise das contas.
A nomenclatura utilizada deve ser clara e concisa, procurando sempre utilizar
termos comuns às características da empresa.
Cada empresa terá o seu plano de contas, normalmente, preparado para atender
aos usuários das informações apresentadas.
Acerca da equação fundamental do patrimônio e das suas situações líquidas, julgue
o item que se segue.
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Questão 43    (CESPE/TELEBRAS/CONTADOR/2015) O passivo a descoberto ocorre
quando o ativo é igual ao passivo, fazendo com que o patrimônio líquido seja zero.
Errado.
Passivo a descoberto é o pior estado patrimonial em uma empresa, pois é resultado
da existência de um passivo maior que o ativo.
Desta forma a empresa apresenta mais obrigações que bens e direitos, por consequência, terá uma situação patrimonial liquida negativa.
Em relação ao patrimônio, julgue os itens subsequentes.
Questão 44    (CESPE/MTE/AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO/2013) A existência
de uma obrigação futura é requisito essencial para a contabilização de um passivo.
Errado.
O passivo é uma obrigação PRESENTE, oriunda de um fato passado que será liquidada no futuro. Cuidado com este pega das bancas. Ao afirmar que o passivo é uma
obrigação futura a assertiva está errada.
Com relação à estrutura conceitual do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
julgue os itens a seguir.
Questão 45    (CESPE/TCE-RO/CONTADOR/2013) O direito de propriedade é condição essencial para que seja configurada a existência de um ativo, o qual surge
sempre em decorrência de um direito legal.
Errado.
O ativo é um recurso CONTROLADO pela empresa, assim, o direito de propriedade
não é uma condição essencial para reconhecimento de um ativo. Esta condição é
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aplicação da primazia da “essência econômica sobre a forma jurídica”, de onde se
deduz que o importante é o controle sobre a coisa e não somente a propriedade.
De acordo com a legislação societária, os princípios de contabilidade e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item seguinte,
relativo a demonstrações contábeis.
Situação hipotética: Determinada empresa apresentou as seguintes contas ao fim
de determinado exercício.

Questão 46    (CESPE/TCE-PE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/2017) Assertiva:
Nessa situação, o valor do patrimônio líquido a ser apresentado no balanço
patrimonial será superior a R$ 8 milhões.

Errado.
Para responder à questão basta saber a natureza das contas do PL.
Ações em tesouraria é conta devedora; redutora do PL.
Capital Social = 6.241.700
(+) Reserva de capital = 203.700
(+) Reserva de lucro = 1.657.100
(-) Ações em tesouraria = 273.600
(=) Total PL= 7.828.900
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Em relação ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação dos fatos contábeis,
julgue o item a seguir.
Questão 47    (CESPE/TCU/AFCE/2015) Uma companhia aérea que se comprometer a conceder viagens gratuitas aos clientes cadastrados em seu programa de
milhagem deverá contabilizar uma provisão no momento que as receitas de passagens aéreas forem reconhecidas.

Certo.
Vimos na aula que uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma
obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado,
que seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
benefícios econômicos para liquidar a obrigação e possa ser feita uma estimativa
confiável do valor da obrigação, ou seja, quando apresentar os atributos de um
passivo.
Ao ofertar uma vantagem a empresa está assumindo uma obrigação não formalizada e como houve a viagem o fato gerador da obrigação já ocorreu, contudo,
como não há a certeza de que o cliente irá utilizar a vantagem e nem a certeza do
valor a ser gasto, a empresa deve estimar, com base em dados passados, o valor
da obrigação e reconhecer uma provisão no passivo, no mesmo período social que
o cliente viajou.
Julgue o item seguinte, acerca dos componentes patrimoniais, suas características
e contabilização.
Questão 48    (CESPE/MPU/ANALISTA ATUARIAL/2015) Segundo a atual perspectiva contábil, o patrimônio líquido representa o valor justo econômico mínimo de
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uma empresa, caso os seus sócios desejem comercializá-la sem sofrer perda
econômica.

Errado.
Como vimos, o patrimônio líquido apresenta o valor patrimonial da empresa e não
o seu valor justo. O valor justo líquido é o montante que os sócios receberiam na
venda de suas ações.
Julgue os itens a seguir, relativos aos fundamentos de contabilidade aplicados à
contabilidade empresarial.
Questão 49    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA LEGISLATIVO/2014)
O patrimônio líquido de uma empresa corresponde ao interesse residual nos ativos
da entidade depois de deduzidos os passivos, que são as obrigações passadas, cuja
liquidação se espera resulte na saída de recursos capazes de gerar benefícios
econômicos.

Errado.
Questão interessante, pois a banca direciona para o conceito de patrimônio líquido, contudo apresenta o conceito do passivo errado. Não esqueçam: O patrimônio
líquido de uma empresa corresponde ao interesse residual nos ativos da entidade
depois de deduzidos os passivos. Contudo, o passivo são as obrigações PRESENTES, cuja liquidação se espera resulte na saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos.
Julgue o seguinte item quanto a análises e conciliações contábeis.
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Questão 50    (QUADRIX/CFO-DF/TÉCNICO CONTÁBIL/2017) Uma diferença que
se pode apontar entre conciliação e análise de contas é que, no primeiro caso,
identificam-se e(ou) compõem-se as divergências entre os saldos e, no segundo,
parte-se de cada divergência identificada e se a analisa desde sua origem até a
devida correção, se for o caso.

Certo.
A essência da conciliação de contas é verificar as diferenças entre os saldos apresentados no livro razão, denominado de saldo contábil e o saldo oriundo de alguma
fonte externa, como por exemplo, o extrato bancário.
É importante destacar que a divergência, se houver, não é sinônimo de irregularidade,
contudo, deverá ser ajustada para que seja apresentado o saldo correto no balancete
de verificação.
Assim podemos inferir que a conciliação busca identificar as divergências e a
análise busca justificar o porquê das diferenças.

Questão 51    (CESPE/BACEN/ANALISTA FINANCEIRO/2013) Os ativos contingentes
devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis quando for possível a realização de uma estimativa confiável do valor.

Errado.
O ativo contingente não é reconhecido no Balanço Patrimonial, ele deve ser divulgado em notas explicativas.
Julgue o item seguinte, acerca dos componentes patrimoniais, suas características
e contabilização.
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Questão 52    (CESPE/MPU/ANALISTA ATUARIAL/2015) O benefício econômico
futuro de um componente patrimonial é o pressuposto primordial para que esse
componente seja contabilizado como ativo.

Certo.
Segundo o pronunciamento conceitual básico para ser reconhecido como um componente do ativo no balanço patrimonial o item deve:
• Ser controlado.
• Ser fruto de fato passado e seu custo ou valor puder ser mensurado com
confiabilidade.
• Quando for provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes
fluirão para a entidade.
Benefício econômico futuro é o potencial que o ativo tem para direta ou indiretamente se realizar em caixa ou equivalente a caixa.
Julgue o item seguinte, acerca dos componentes patrimoniais, suas características
e contabilização.
Questão 53    (CESPE/MPU/ANALISTA ATUARIAL/2015) Um passivo é uma obrigação
presente advinda de eventos passados. Sua liquidação resulta, necessariamente,
na saída de recursos financeiros capazes de gerar benefícios econômicos.

Errado.
A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica a utilização, pela
entidade, de recursos incorporados de benefícios econômicos (ATIVOS) a fim de
satisfazer a demanda da outra parte.
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O erro da assertiva está na expressão “necessariamente com a saída de dinheiro”,
pois o passivo pode ser liquidado de diversas formas, como, por exemplo, por meio de:
a) pagamento em caixa;
b) transferência de outros ativos;
c) prestação de serviços;
d) substituição da obrigação por outra;
e) conversão da obrigação em item do patrimônio líquido;
f) renúncia do credor ou pela perda dos seus direitos; ou
g) perdão de dívida.
No que se refere ao disposto no Comitê de Pronunciamentos Contábeis 04 – ativo
intangível, julgue os itens seguintes.
Questão 54    (CESPE/DPF/AGENTE DA PF/2012) Não deve ser reconhecido como
ativo o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente.

Certo.
Ágio é o valor pago a mais por outra empresa, na contabilidade é denominado de
fundo de comércio adquirido e é apresentado no intangível.
O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) reconhecido em
uma combinação de negócios é um ativo que representa benefícios econômicos
futuros gerados por outros ativos adquiridos em uma combinação de negócios, que
não são identificados individualmente e reconhecidos separadamente.
Os chamados “ativos intangíveis” são aqueles que não têm existência física, estão
sob o controle da empresa e podem ser mensurados. Como por exemplo: marcas,
patentes, direitos de exploração e softwares.
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O fundo de comércio gerado internamente, como por exemplo: o tempo da empresa no mercado, a logística, a qualidade do produto, o comprometimento na entrega
etc., por não ser controlado e muitas vezes não pode ser mensurado, não é registrado no BP, ele é tratado como um potencial de geração de ágio.
Julgue o seguinte item, acerca do Decreto n. 5.450/2005, da Lei n. 6.404/1976 e dos
reflexos de ambos nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
Questão 55    (CESPE/EBSERH/TÉCNICO CONTÁBIL/2018) O ágio derivado da
expectativa de rentabilidade futura constitui um ativo intangível.

Errado.
Ágio por expectativa pode ser gerado internamente, não é registrado, e adquirido,
quando será registrado no BP.
A Lei n. 6.404/1976 estabelece o seguinte sobre o assunto:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
VI – no intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio
adquirido. (Incluído pela Lei n. 11.638, de 2007)
A banca deu o gabarito como errado, creio que seja devido à conta não estar completada com o termo “adquirido”, pois vimos na questão anterior que o ágio por expectativa
gerado internamente não é registrado como intangível.

Questão 56    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR DO ESTADO/2018) Na equação patrimonial ativo = passivo + patrimônio líquido,
a) o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo.
b) o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo.
c) o ativo está inversamente relacionado ao passivo.
d) o ativo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido.
e) o passivo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido.
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Letra a.
A equação patrimonial permite identificar a origem dos recursos que estão aplicados no ativo, quando existir um passivo, temos uma origem de capital de terceiros;
já o PL apresenta quanto é a origem de capital dos sócios.
Assim, o passivo e o PL estão diretamente RELACIONADOS ao ativo.

Questão 57    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR DO ESTADO/2018) Se, ao final de
determinado ano, o ativo de uma empresa era de R$ 60.000 e o passivo, de R$
200.000, então o valor de seu patrimônio líquido era
a) negativo em R$ 140.000.
b) negativo em R$ 260.000.
c) igual a R$ 260.000.
d) igual a R$ 200.000.
e) igual a R$ 140.000.

Letra a.
Basta aplicar a equação patrimonial, a questão é muito simples, até assusta em
uma prova para auditor do Estado.
Lembre-se que quando o passivo for maior que o ativo, temos uma situação líquida
negativa, e neste caso a equação patrimonial passa a ser a seguinte:
PL = ATIVO (-) PASSIVO
PL = 60.000 (-) 200.000
PL = - 140.000

Questão 58    (CESPE/TRE-BA/CONTADOR/2017) Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o valor total do
passivo correspondia ao dobro do valor do patrimônio líquido.
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Nessa situação hipotética,
a) o total do ativo da empresa equivale a três vezes o total do patrimônio líquido.
b) o total do passivo da empresa é igual a um terço do total do ativo.
c) o total do ativo da empresa corresponde a duas vezes e meia o total do passivo.
d) a empresa está com o passivo a descoberto.
e) o total do patrimônio líquido da empresa é igual à metade do total do ativo.

Letra a.
A questão trata da equação patrimonial.
A = P (+) PL
Se o PL é “X” e o passivo o dobro do PL, então o passivo é 2X. Aplicando a equação
teremos
A = X (+) 2X
A = 3X

Questão 59    (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS/2018) Se, em uma empresa,
50% dos ativos totais são financiados por recursos de terceiros e 20% dos capitais
totais utilizados são capitais de terceiros de longo prazo, então, nessa empresa,
a porcentagem dos capitais de curto prazo em relação aos capitais de terceiros totais é de
a) 20%.
b) 80%.
c) 60%.
d) 50%.
e) 30%.
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Letra c.
Para resolver a questão basta aplicar a equação patrimonial. Ativo = PC + PNC + PL.
Lembre-se que recursos de terceiros é o passivo.
Se o passivo total representa 50% e o não circulante é 20%, podemos, sem cálculos,
inferir que 20% de 50% é 40% do total. Se o PNC é 40% do passivo, o PC representa
60% do passivo total.

Questão 60    (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR DO ESTADO/2018) Sabendo que a
contabilidade registra apenas os eventos contábeis que impactam economicamente
a equação básica contábil: ativo = passivo + patrimônio líquido, assinale a opção
correspondente a evento que afeta a equação contábil.
a) análise de proposta de fornecedor.
b) anúncio de imóveis para venda em sítios da Internet.
c) cotação de empréstimos em estabelecimentos bancários.
d) contratação de empregados.
e) aquisição de materiais à vista.

Letra e.
Os itens a, b, c, e d representam atos administrativos, não são registrados.
A letra “E” apresenta um fato contábil que envolve as contas estoque e banco.
Contudo, o seu registro não afeta a equação patrimonial, pois é um fato permutativo, que não altera o valor do ativo. A menos errada é a letra “E”.
A respeito dos princípios de contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), Resolução CFC n. 750/1993 e alterações conforme Resolução
CFC n. 1.282/2010, julgue o item seguinte.
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Questão 61    (CESPE/DPU/CONTADOR/2016) O princípio da competência, que se
refere à simultaneidade do reconhecimento de receitas e despesas correlatas, deve
ser observado ao se elaborar a demonstração do resultado do exercício.
Certo.
O regime de competência está diretamente relacionado com a confrontação da
receita e a despesa no momento da sua ocorrência. Como vimos na aula, este
regime será a base da elaboração da DRE.
Em relação ao reconhecimento e mensuração de ativos e passivos, de receitas e
despesas, e de ganhos e perdas, julgue o item subsequente.
Questão 62    (CESPE/DPU/CONTADOR/2016) O valor das vendas de ingressos
para os Jogos Olímpicos de 2016, ocorridas em abril de 2015, deve ser reconhecido
no balanço patrimonial do exercício de 2015 da empresa vendedora como um
passivo exigível.

Errado.
Esta questão trata de uma receita antecipada no exercício de 2015, onde os clientes pagaram antecipadamente por ingressos para assistirem os jogos.
De acordo com o macete que passei na aula, receita antecipada é uma receita “não
ganha e recebida”. Assim, em 2015 será reconhecida a entrada do dinheiro pelo
regime de caixa em contrapartida de uma obrigação no passivo. O lançamento é o
seguinte:
• D – Disponível.
• C – Receita antecipada – serviços a prestar.
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O ganho econômico (competência) será em 2016, na medida em que os clientes
assistirem os jogos. O lançamento na apropriação da receita será o seguinte:
• D – Receita antecipada – serviços a prestar.
• C – Receita com serviço de jogos.

Questão 63    (CESPE/FUB/CONTADOR/2015) O valor das receitas de vendas a
prazo que ainda não tenha sido recebido quando da elaboração da demonstração
do resultado do exercício será evidenciado juntamente com o valor das demais
receitas, em decorrência do princípio da competência.

Certo.
O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos
sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, assim, estrarão na DRE todas as vendas, seja à vista ou a
prazo.
Também é importante destacar que a empresa deve elaborar as suas demonstrações
contábeis utilizando o regime de competência, exceto para a demonstração dos
fluxos de caixa.

Questão 64    (CESPE/MTE/CONTADOR/2014) Na demonstração do resultado do
exercício, a apresentação das perdas e das despesas geralmente é feita de forma
separada, fundamentando-se esse fato em razões que levam à tomada de decisão
econômica e não em razões de cunho conceitual.
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Certo.
A separação das despesas das perdas tem objetivo de melhorar a qualidade da
informação apresentada, pois a perdas tendem a não se repetir com a mesma frequência que as despesas.
O conceito é o mesmo, pois tanto as perdas quanto as despesas diminuem o resultado econômico afetando situação líquida da empresa.
A respeito da demonstração do resultado do exercício (DRE), conforme normatização
contábil em vigor, julgue os seguintes itens.
Questão 65    (CESPE/MPU/ANALISTA DE CONTABILIDADE/2013) Se uma empresa
vender um ativo imobilizado, ela deverá reconhecer seu resultado – ganho ou perda
– como resultado não operacional.

Errado.
O resultado apurado na venda de um imobilizado deve ser reconhecido com um
ganho (positivo) ou uma perda (negativo). Atualmente, pela sua atipicidade, este
resultado é tratado como “outra receita” ou “outra despesa”; não existe mais a
terminologia NÃO OPERACIONAL.
Com base nas disposições da Lei n. 6.404/1976 e suas alterações, julgue os próximos
itens, relativos à DRE.
Questão 66    (CESPE/FUB/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2014) O objetivo da
DRE é evidenciar o desempenho da entidade. Essa demonstração é uma representação estruturada do total das receitas deduzidas as despesas e também abrange
os ganhos e as perdas do período.
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Certo.
Na DRE estarão apresentadas as receitas e as despesas, de forma estruturada,
que são alterações normais e rotineiras da empresa, contudo, também serão divulgadas as receitas e despesas consideradas atípicas ou não rotineiras, que são os
ganhos e as perdas.
Com base nas disposições da Lei n. 6.404/1976 e suas alterações, julgue os próximos
itens, relativos à DRE.
Questão 67    (CESPE/FUB/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2014) De acordo com
o regime de competência, a confrontação das receitas com as despesas deve ser
realizada considerando as entradas e as saídas de caixa no período.

Errado.
O regime de competência estabelece que as receitas e as despesas devam ser registradas e confrontadas no momento da sua ocorrência; a receita quando for ganha e
a despesa quando incorrer, independentemente de recebimento ou pagamento.
As entradas e saídas de dinheiro apresentam o fluxo financeiro e serão divulgadas
na DFC – demonstração do fluxo de caixa.
Julgue os itens a seguir, a respeito de reservas, provisões, contas patrimoniais e
contas de resultado.
Questão 68    (CESPE/CADE/CONTADOR/2014) Receitas diferidas e despesas antecipadas de aluguel são respectivamente contas de resultado e contas patrimoniais.

Errado.
A questão trata de receitas e despesas antecipadas.
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A conta “Receitas diferidas” é o mesmo que receita antecipada e será apresentada
no passivo, assim é uma conta patrimonial.
Despesa antecipada de aluguel, como o próprio nome diz, é uma despesa antecipada
e será apresentada como um direito no ativo. É uma conta patrimonial.
Com relação a receitas e despesas e a seus reconhecimentos, julgue o item a
seguir.
Questão 69    (CESPE/CADE/CONTADOR/2014) As despesas pagas antecipadamente, como aplicação de recursos em despesas do exercício seguinte, representam
obrigações quitadas antes do vencimento, cujos fatos geradores já ocorreram.

Errado.
As despesas pagas antecipadamente representam direitos da empresa, pois houve
o pagamento de uma despesa que ainda não ocorreu. A despesa se efetivará no
futuro. Assim, a assertiva está errada, pois o fato gerador da despesa ainda não
ocorreu.
Com referência a conceitos abásicos de contabilidade, julgue os itens seguintes.
Questão 70    (CESPE/TRE-ES/ANALISTA ATUARIAL/2011) A confusão normalmente
feita entre os termos capital e patrimônio é causada pelo fato de, na contabilidade,
o capital ser constituído pelo patrimônio líquido, enquanto o patrimônio é formado
pelo ativo total das entidades.

Errado.
Capital e patrimônio têm tratamento diferente na contabilidade; por capital se
entende algo que foi aplicado por alguém na empresa, assim, existe o capital de
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terceiros, que é o passivo; e o capital aplicado pelos sócios que é o Patrimônio
Líquido.
Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações; sendo o patrimônio líquido
tratado como um resíduo patrimonial encontrado pela seguinte equação: PL = ativo
(-) passivo.
O erro da questão está em afirmar que o capital é constituído pelo PL, pois é o PL
que é constituído pelo capital dos sócios.
Destes conceitos surgem algumas deduções: que são cobradas em prova:
• Capital aplicado = capital total a disposição da empresa = ativo.
• Capital de alheio = capital de terceiros = passivo.
• Capital próprio = patrimônio líquido.
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