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Teoria e exercícios – Aula 0

AULA 00 – Contabilidade Geral
Olá caros alunos! Sejam muito bem-vindos ao nosso Curso de
Contabilidade Geral para o Exame de Suficiência Contábil.
É com imensa alegria que irei acompanhá-los na preparação para
esse exame. Ao longo do curso veremos todos os assuntos sobre a
matéria de Contabilidade Geral, conforme previsto no Edital nº 01/2016
do CFC. Também resolveremos as questões de contabilidade geral que já
foram cobradas nos exames e algumas questões de concursos para fixar
bem a matéria.
1. CONTABILIDADE GERAL
a) Patrimônio e Variações Patrimoniais: Conceituação, ativos,
passivos, patrimônio líquido, aspecto qualitativo e quantitativo do
patrimônio, representação gráfica do patrimônio, equação básica da
contabilidade. Atos e fatos contábeis (permutativos, modificativos e
mistos), formação, subscrição e integralização de capital, registros de
mutações patrimoniais e apuração do resultado (receitas e despesas).
b) Plano de Contas e Procedimentos de Escrituração: Conceito,
classificação (patrimoniais, resultado e compensação) e natureza das
contas (devedoras e credoras). Método das partidas dobradas,
mecanismos de débito e crédito, origens e aplicação de recursos,
lançamento (elementos essenciais, fórmulas), regime de caixa x regime
competência, balancete de verificação, livros utilizados na escrituração.
c) Mensuração e Reconhecimento de Operações: Normatização,
mensuração e reconhecimento das transações das sociedades
empresárias, tais como: transações de compras e vendas, transações de
mercadorias, fretes e seguros, apuração do custo das mercadorias,
produtos e serviços vendidos (inventário periódico e inventário
permanente), receitas, despesas, apuração e destinação do resultado,
tributos, aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos bancários,
duplicatas descontadas, receitas e despesas financeiras, folha de
pagamento, estoques, ativo imobilizado, ativos biológicos e ativos
intangíveis, métodos de depreciação, de amortização e de exaustão,
vendas de ativos diversos (ganhos e perdas), constituição de provisões e
demais operações necessárias à atividade das sociedades empresárias.
d) Avaliação de Ativos e Passivos: Custo histórico. Custo corrente.
Valor realizável. Valor presente. Valor justo. Valor recuperável de ativos.
Atualização monetária. Método da equivalência patrimonial.
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e) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes: Normatização,
mensuração e reconhecimento, conceitos, critérios de avaliação de
contingências, contingências ativas, contingências passivas.
f) Balanço Patrimonial: Apresentação, aspectos conceituais, finalidades
e normatização, critérios de classificação e avaliação, Ativo Circulante,
Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante,
Patrimônio Líquido.
g) Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado
Abrangente: Apresentação, aspectos conceituais, finalidades e
normatização, forma de elaboração e seus elementos.
h) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados:
Apresentação, aspectos conceituais, finalidades e normatização, forma de
elaboração e seus elementos.
i)
Demonstração
das
Mutações
do
Patrimônio
Líquido:
Apresentação, aspectos conceituais, finalidades e normatização, forma de
elaboração e seus elementos.
j) Demonstração dos Fluxos de Caixa: Apresentação, aspectos
conceituais, finalidades e normatização, forma de elaboração e seus
elementos. Método direto e indireto, Fluxo operacional, de investimento e
de financiamento.
k) Demonstração do Valor Adicionado: Apresentação, aspectos
conceituais, finalidades e normatização, forma de elaboração e seus
elementos.
l) Notas explicativas: Aspectos conceituais, finalidades, normatização e
conteúdos.
m) Combinação de Negócios: Cisão, Fusão, Incorporação, Extinção,
normatização, reconhecimento e mensuração de ativo identificável
adquirido, de passivo assumido e de participação de não controlador na
adquirida, ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) e
compra vantajosa.
n) Consolidação das Demonstrações Contábeis: Normatização,
mensuração e reconhecimento, conceitos, fundamentos e procedimentos
de consolidação, tais como eliminação de resultados não realizados das
transações intragrupo, eliminação de ativos e passivos decorrentes de
transação intragrupo e identificação da participação dos não controladores
no patrimônio e resultado, consolidação proporcional de investimento em
empreendimento controlado em conjunto (Joint venture).
o) Conversão das Demonstrações Contábeis para Moeda
Estrangeira: Normatização, mensuração e reconhecimento, técnicas e
taxas de conversão, Itens monetários e não monetários, ganhos e perdas.
p) Operações Fiscais, Tributárias e de Contribuições. Conceitos,
Contabilização, Cálculo de Impostos federais, estaduais e municipais,
contribuições previdenciárias, cálculo de FGTS e outras.
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q) Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações e as disposições do Conselho
Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e às
Normas Brasileiras de Contabilidade.
Vejamos como será nosso curso:

Aulas
Aula
00

Aula
01

Conteúdo
Data
Patrimônio e Variações Patrimoniais: Conceituação, ativos, 23/05
passivos, patrimônio líquido, aspecto qualitativo e
quantitativo do patrimônio, representação gráfica do
patrimônio, equação básica da contabilidade.
Atos e fatos contábeis (permutativos, modificativos e 04/06
mistos), formação, subscrição e integralização de capital,
registros de mutações patrimoniais e apuração do
resultado (receitas e despesas).
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro – Resolução CFC nᵒ
1.374/11: Objetivo da elaboração e divulgação de relatório
contábil-financeiro de propósito geral, entidade que
reporta a informação, características qualitativas da
informação contábil-financeira útil, elementos das
demonstrações contábeis, reconhecimento e mensuração,
conceitos de capital e manutenção de capital.

Aula
02

Princípios de Contabilidade – Resolução nᵒ 1.280/10.
Plano de Contas e Procedimentos de Escrituração: 18/06
Conceito, classificação (patrimoniais, resultado e
compensação) e natureza das contas (devedoras e
credoras). Método das partidas dobradas, mecanismos de
débito e crédito, origens e aplicação de recursos,
lançamento (elementos essenciais, fórmulas), regime de
caixa x regime competência, balancete de verificação, livros
utilizados na escrituração.
Mensuração

e

Prof ª Karen Cristina Oldoni da Silva

Reconhecimento

de

Operações:

www. suficienciacontabil.com.br

3 de 41

Contabilidade Geral para o Exame de Suficiência Contábil
Teoria e exercícios – Aula 0

Aula
03

Aula
04

Aula
05

Normatização, mensuração e reconhecimento das
transações das sociedades empresárias, tais como:
transações de compras e vendas, transações de
mercadorias, fretes e seguros, apuração do custo das
mercadorias, produtos e serviços vendidos (inventário
periódico e inventário permanente), receitas, despesas,
apuração e destinação do resultado, tributos, aplicações
financeiras, empréstimos e financiamentos bancários,
duplicatas descontadas, receitas e despesas financeiras,
folha de pagamento, estoques, ativo imobilizado, ativos
biológicos e ativos intangíveis, métodos de depreciação, de
amortização e de exaustão, vendas de ativos diversos
(ganhos e perdas), constituição de provisões e demais
operações necessárias à atividade das sociedades
empresárias.
Avaliação de Ativos e Passivos: Custo histórico. Custo 02/07
corrente. Valor realizável. Valor presente. Valor justo. Valor
recuperável de ativos. Atualização monetária. Método da
equivalência patrimonial.
Provisões, Ativos e Passivos Contingentes: Normatização,
mensuração e reconhecimento, conceitos, critérios de
avaliação de contingências, contingências ativas,
contingências passivas.
Balanço Patrimonial: Apresentação, aspectos conceituais, 25/06
finalidades e normatização, critérios de classificação e
avaliação, Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo
Circulante, Passivo Não Circulante, Patrimônio Líquido.
Demonstração do Resultado e Demonstração do
Resultado
Abrangente:
Apresentação,
aspectos
conceituais, finalidades e normatização, forma de
elaboração e seus elementos.
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados: 16/07
Apresentação, aspectos conceituais, finalidades e
normatização, forma de elaboração e seus elementos.
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Aula
06

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:
Apresentação, aspectos conceituais, finalidades e
normatização, forma de elaboração e seus elementos.
Demonstração dos Fluxos de Caixa: Apresentação, 30/07
aspectos conceituais, finalidades e normatização, forma de
elaboração e seus elementos. Método direto e indireto,
Fluxo operacional, de investimento e de financiamento.
Demonstração do Valor Adicionado: Apresentação,
aspectos conceituais, finalidades e normatização, forma de
elaboração e seus elementos.

Aula
07

Aula
08

Notas explicativas: Aspectos conceituais, finalidades,
normatização e conteúdos.
Combinação de Negócios: Cisão, Fusão, Incorporação, 13/08
Extinção, normatização, reconhecimento e mensuração de
ativo identificável adquirido, de passivo assumido e de
participação de não controlador na adquirida, ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) e compra
vantajosa.
Consolidação
das
Demonstrações
Contábeis:
Normatização, mensuração e reconhecimento, conceitos,
fundamentos e procedimentos de consolidação, tais como
eliminação de resultados não realizados das transações
intragrupo, eliminação de ativos e passivos decorrentes de
transação intragrupo e identificação da participação dos
não controladores no patrimônio e resultado, consolidação
proporcional de investimento em empreendimento
controlado em conjunto (Joint venture).
Conversão das Demonstrações Contábeis para Moeda 27/08
Estrangeira: Normatização, mensuração e reconhecimento,
técnicas e taxas de conversão, Itens monetários e não
monetários, ganhos e perdas.
Operações Fiscais, Tributárias e de Contribuições:
Conceitos, Contabilização, Cálculo de Impostos federais,
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Aula
09

Aula
10
Aula
11

estaduais e municipais, contribuições previdenciárias,
cálculo de FGTS e outras.
Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações e as disposições do 03/09
Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios
de Contabilidade e às Normas Brasileiras de
Contabilidade.
Resumo
07/09
Simulado Final

07/09

Estou à disposição para eventuais dúvidas:
karennoldoni@gmail.com

Passemos à nossa primeira aula. Bons estudos!
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1. Patrimônio e Variações Patrimoniais
Antes de estudar os conceitos relativos ao patrimônio e às variações
patrimoniais, é necessário entender o que é contabilidade e conhecer seus
aspectos essenciais.
A Contabilidade é uma ciência social que tem por objeto o
patrimônio das entidades e seu objetivo é controlar esse patrimônio,
com a finalidade de fornecer informações aos seus usuários.

A primeira definição oficial de contabilidade foi aprovada no I Congresso
Brasileiro de Contabilidade, ocorrido em setembro de 1924:
“Contabilidade é
a ciência que estuda e
pratica
as
funções
de
orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma administração
econômica, servindo como ferramenta para o gerenciamento da evolução
do patrimônio de uma entidade e, principalmente, para a prestação de
contas entre os sócios e demais usuários, entre os quais se destacam as
autoridades responsáveis pela a arrecadação dos tributos de uma nação
ou região”.
Do conceito acima, pode-se extrair:
O campo de aplicação da contabilidade: pessoas físicas e jurídicas
(entidades), com ou sem fins lucrativos, que detenham um patrimônio.
Funções da contabilidade: administrativa (controle do patrimônio por
meio do registro dos fatos contábeis) e função econômica (que visa
apurar o resultado daquela entidade: lucro ou prejuízo).
As entidades detentoras de patrimônio e gestão são chamadas de
aziendas.
Essas entidades podem ter natureza econômica (são aquelas entidades
que visam ao lucro), econômico-social (visam ao lucro e, ao mesmo
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tempo, prestam serviços de natureza beneficente ou social) e social
(entidades beneficentes cujo objetivo não é o lucro).
Quem são os usuários da contabilidade?
A Resolução CFC Nᵒ 1.374/11 menciona como usuários externos:
investidores, financiadores e outros credores.
Dessa forma, são exemplos de usuários:
- sócios ou proprietários, que querem saber qual a rentabilidade do
negócio no qual investem e os riscos dessa atividade;
- empregados, que desejam saber se a entidade terá condição de pagar
seus salários, benefícios e demais encargos sociais;
- administradores, que devem saber qual decisão tomar em cada caso
concreto;
- credores em geral, tais como: fornecedores de mercadorias e os bancos,
que necessitam ter segurança de que receberão, respectivamente, o valor
das mercadorias entregues e dos empréstimos concedidos (principal e
juros);
- governo, de forma ampla (União, Estados, Distrito Federal e Municípios),
a fim de estabelecer a política de tributação dessas entidades, fiscalizar
suas atividades, etc.
Portanto, de acordo com a Resolução CFC Nᵒ 1.374/11, a contabilidade,
por meio de suas demonstrações contábeis, é capaz de fornecer as mais
diversas informações com a finalidade de auxiliar seus usuários a:
a) decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais;
b) avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que lhe
tenha sido conferida e quanto à qualidade de seu desempenho e de sua
prestação de contas;
c) avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e
proporcionar-lhes outros benefícios;
d) avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros
emprestados à entidade;
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e) determinar políticas tributárias;
f) determinar a distribuição de lucros e dividendos;
g) elaborar e usar estatísticas da renda nacional; ou
h) regulamentar as atividades das entidades.
Por fim, para que a contabilidade alcance seus objetivos, ela possui as
seguintes técnicas contábeis:
a) a escrituração é utilizada para registrar os fatos contábeis;
b) as demonstrações contábeis ou financeiras apresentam os fatos
ocorridos em determinado período;
c) a análise das demonstrações contábeis ou financeiras serve para
interpretar os fatos ocorridos e avaliar a situação econômica, financeira e
patrimonial da entidade;
d) a auditoria tem por objetivo aumentar o grau de confiança nas
demonstrações contábeis por parte dos usuários.

1.1 Patrimônio
Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a
uma determinada entidade.
Bem é tudo aquilo que possui utilidade e pode ser avaliado
economicamente. Exemplos: caixa, estoques, veículos, maquinários,
marcas, ações, etc.
Existe uma classificação doutrinária para os bens:
a) bens numerários – representam o dinheiro disponível. Exemplos: caixa,
dinheiro em conta no banco, aplicações financeiras de liquidez imediata.
b) bens de venda – são aqueles que se destinam à comercialização.
Exemplos: mercadorias.
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c) bens de renda – são bens capazes de gerar renda e que não são
essenciais às atividades principais da entidade. Exemplos: imóveis
alugados, investimentos em controladas.
d) bens de uso – são os bens destinados à manutenção das atividades
principais da entidade. Tais bens podem ser:
d.1) tangíveis ou materiais – possuem existência material/concreta, ou
seja, podem ser tocados. Exemplos: equipamentos, máquinas, móveis,
veículos, utensílios, etc.
d.2) intangíveis ou imateriais – possuem existência abstrata, ou seja, não
podem ser tocados. Exemplos: concessões de uso, direitos autorais,
marcas, etc.
Direitos são os créditos que uma entidade possui em suas relações com
terceiros. Exemplos: duplicatas a receber, adiantamentos a empregados,
impostos a recuperar, etc.
É importante mencionar que os direitos podem ser reais (relações que
envolvem bens) ou pessoais (relações que envolvem créditos).
Obrigações são os débitos ou dívidas que a entidade possui perante
terceiros. Exemplos: duplicatas a pagar, adiantamentos de clientes,
impostos a recolher, etc.

1.2 Ativo
Vimos que o patrimônio é formado pelos bens, direitos e obrigações
de uma entidade.
O ativo é formado pelo conjunto de bens e direitos. Também pode ser
chamado de aplicação de recursos, capital aplicado, capital
investido ou patrimônio bruto.
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ATIVO = BENS + DIREITOS

1.3 Passivo
O passivo é formado pelo conjunto de obrigações. Também pode ser
chamado de capital alheio, capital de terceiros, passivo exigível ou
recursos de terceiros.

PASSIVO = OBRIGAÇÕES

1.4 Patrimônio líquido
O patrimônio líquido, também chamado de capital próprio, passivo
não exigível, recursos próprios ou situação líquida, pode ser
representado pela soma dos bens e direitos, subtraída das obrigações.
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO = BENS + DIREITOS – OBRIGAÇÕES

1.5 Definições da Resolução CFC Nᵒ 1.374/11
Ativo: “recurso controlado pela entidade como resultado de eventos
passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos
para a entidade”.
Passivo: “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”.
Nas próximas aulas estudaremos tais conceitos com maior profundidade.

2. Aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio
Os aspectos qualitativos se referem à nomenclatura que será conferida
aos elementos patrimoniais: bens, direitos, obrigações e patrimônio
líquido. Em outras palavras, é o nome que será atribuído às contas
propriamente ditas. Exemplo: os produtos que a entidade comercializa
serão representados pela conta estoques ou mercadorias.
Por outro lado, os aspectos quantitativos estão relacionados aos valores
que serão atribuídos aos elementos patrimoniais. Por exemplo, se uma
entidade possui um veículo cujo custo de aquisição foi de R$ 50.000,00,
no Balanço Patrimonial tal bem será representado pelo referido valor.
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3. Representação gráfica do patrimônio e equação básica da
contabilidade
Antes de vermos representação gráfica do patrimônio, é necessário
sabermos alguns conceitos elencados nos artigos 178 a 182, da Lei nᵒ
6.404/76, os quais são tratados a seguir. É fundamental a leitura e
compreensão dos artigos citados.
O curto prazo abrange bens, direitos e obrigações realizáveis até o
término do exercício seguinte, sendo este o exercício imediatamente
posterior ao atual. Por exemplo: se em 2016 a entidade possui uma
duplicata a receber até dia 31/12/2017, esta duplicata será considerada
de curto prazo. Exercício atual: 2016; exercício seguinte: 2017.

Contudo, pode ser que a entidade possua ciclo operacional com duração
superior a 12 meses. Assim, a classificação como curto ou longo prazo
deve ter por base o prazo desse ciclo.
O longo prazo, por sua vez, compreende bens, direitos e
obrigações realizáveis após o término do exercício seguinte e, também, os
derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades
coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da
companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto
da companhia.
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O artigo 178, § 1º, estabelece que no ativo, as contas serão dispostas em
ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados,
nos seguintes grupos: ativo circulante e ativo não circulante. Este último é
composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e
intangível.
Grau de liquidez representa o maior ou menor prazo no qual os bens e
os direitos podem ser convertidos em dinheiro.
A conta que possui o maior grau de liquidez é a conta caixa, pois esta já é
o dinheiro propriamente dito.
A conta estoques, contudo, apresenta grau de liquidez menor que a conta
caixa, já que a entidade precisa vender os estoques para convertê-los em
dinheiro, e a entidade não sabe com certeza em que prazo isso
acontecerá.
Em relação às contas do passivo, a doutrina fala em grau de exigibilidade,
a depender do prazo concedido para o pagamento das obrigações.
Assim, o patrimônio pode ser representado graficamente pelo próprio
Balanço Patrimonial, que tem a seguinte estrutura abaixo.
Na aula 03, estudaremos o Balanço Patrimonial, seus aspectos e as contas
que o compõem. Por enquanto, precisamos apenas ter uma noção inicial
da sua estrutura.
Ativo
Ativo Circulante: bens e direitos
de curto prazo (exemplos: caixa,
clientes, estoques).

Passivo
Passivo Circulante: obrigações
exigíveis
a
curto
prazo
(fornecedores,
impostos
a
recolher).

Ativo não circulante: bens e
direitos de longo prazo. Subdivide- Passivo
não
circulante:
se em:
obrigações exigíveis a longo prazo
- Ativo realizável a longo prazo (fornecedores de longo prazo).
(clientes, duplicatas a receber, etc.)
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- Investimentos (são os bens de
renda: investimentos em coligadas e
controladas, etc.)
- Imobilizado (bens de uso tangível
essenciais
às
atividades
da
entidade:
máquinas
e
equipamentos).
- Intangível (bens intangíveis:
marcas e patentes).

Patrimônio Líquido:
- Capital Social
- Reservas de Capital
- Ajustes de Avaliação Patrimonial
- Reservas de Lucros
- Ações em Tesouraria
- Prejuízos Acumulados

A equação básica da contabilidade significa que o total do ativo deve
ser sempre igual ao total do passivo. O passivo total deve ser
compreendido como o somatório do passivo exigível (formado pelo
passivo circulante e pelo passivo não circulante, ou seja, obrigações de
curto e de longo prazo, respectivamente) e do patrimônio líquido (formado
pela soma dos bens e direitos - de curto e de longo prazo – subtraída das
obrigações).
Assim, temos a seguinte equação:
Ativo (A) = Passivo Exigível (PE) + Patrimônio Líquido (PL)
Ou, isolando o PL, teremos:
PL = A – PE
Devemos lembrar que o PL + PE = Passivo Total ou simplesmente Passivo
(P).
Como decorrência dessa equação, a entidade pode apresentar as
seguintes situações patrimoniais:
a) Situação líquida (SL) ativa, positiva ou superavitária:
A>P

A–P>0

PL > 0

SL > 0

b) Situação líquida (SL) compensada ou nula:
A=P

A–P=0

PL = 0

SL = 0

c) Situação líquida (SL) deficitária, negativa ou passiva, mas conhecida
por PASSIVO A DESCOBERTO:
A<P

A–P<0

PL < 0
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QUESTÕES RESOLVIDAS

01. (ESAF – ACE/MDIC – 2012) Em relação ao patrimônio, objeto
da contabilidade, é correto afirmar que:
a) o ativo patrimonial é composto dos bens, direitos e obrigações de uma
pessoa física ou jurídica.
b) o patrimônio líquido pode ser entendido como sendo a diferença entre o
valor do ativo e o valor do passivo de um patrimônio.
c) se calcularmos os direitos reais e os direitos pessoais pertencentes a
uma entidade, estaremos calculando o ativo patrimonial dessa entidade.
d) o capital social de um empreendimento comercial é o montante de
recursos aplicados em seu patrimônio.
e) o montante dos bens e dos direitos de uma pessoa física ou jurídica
tem o mesmo valor de seu passivo real.
Resolução:
a) Como vimos, o patrimônio é composto por bens, direitos e obrigações.
O ativo é formado apenas pelos bens e direitos. As obrigações compõem o
passivo exigível, que as bancas costumam chamar apenas de passivo.
Alternativa a incorreta.
b) O patrimônio líquido pode ser sim entendido como sendo a diferença
entre o valor do ativo e o valor do passivo de um patrimônio. Contudo,
nessa questão a ESAF considerou a alternativa b incorreta, pois utilizou a
expressão passivo como sinônimo de passivo total (passivo exigível +
patrimônio líquido). Houve recurso contra essa questão, porém, a banca
não acatou. Mas não se preocupem com isso, pois as bancas não
costumam ter esse entendimento. Ainda bem que não é a ESAF a banca
que faz o exame...rs =P
c) A alternativa c está correta e é o nosso gabarito. Percebam que
questão interessante. Os direitos reais compreendem os bens que a
entidade possui (imóveis, veículos, etc.) e os direitos pessoais são
literalmente os direitos que a entidade possui em sua relação com
terceiros (pessoas físicas ou jurídicas). Sendo assim, o ativo patrimonial é
o somatório dos direitos reais e dos direitos pessoais pertencentes a uma
entidade.
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d) Vimos os sinônimos de ativo, passivo e patrimônio líquido. Vamos
relembrar?

O montante de recursos aplicados ou aplicação de recursos representa o
ativo. O capital social, por sua vez, é uma das contas que integram o
patrimônio líquido. Vejamos:
Patrimônio Líquido:
- Capital Social
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- Reservas de Capital
- Ajustes de Avaliação Patrimonial
- Reservas de Lucros
- Ações em Tesouraria
- Prejuízos Acumulados
Alternativa d incorreta.
e) Por fim, os bens e direitos compõem o ativo da entidade e não o
passivo. Alternativa e incorreta.
Gabarito: C
02. (ESAF – ACF/SEFAZ-CE – 2007) Para alcançar seus objetivos
precípuos, a Contabilidade utiliza técnicas formais específicas.
Assinale abaixo o grupo que discrimina essas técnicas.
a) Registro contábil, Balanços e Auditoria.
b) Escrituração, Demonstração, Auditoria e Análise de Balanços.
c) Livros contábeis Diário e Razão, Inventários, Orçamentos e Balanços.
d) Escrituração,
Auditoria.

Lançamentos,

Balancetes,

Balanços,

Inventários

e

e) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício,
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração de
Origem e Aplicação de Recursos.
Resolução:
Vimos que para alcançar seus objetivos, a contabilidade possui as
seguintes técnicas contábeis:
a) a escrituração é utilizada para registrar os fatos contábeis;
b) as demonstrações contábeis ou financeiras apresentam os fatos
ocorridos em determinado período;
c) a análise das demonstrações contábeis ou financeiras serve para
interpretar os fatos ocorridos e avaliar a situação econômica, financeira e
patrimonial da entidade;

Prof ª Karen Cristina Oldoni da Silva

www. suficienciacontabil.com.br

18 de 41

Contabilidade Geral para o Exame de Suficiência Contábil
Teoria e exercícios – Aula 0

d) a auditoria tem por objetivo aumentar o grau de confiança nas
demonstrações contábeis por parte dos usuários.
Alternativa b correta.
Gabarito: B
03. (FGV – Técnico de Gestão Administrativa/ALEMA – 2013) Com
relação aos conceitos básicos da Contabilidade Geral, relacione os
tópicos a seguir.
1. Objeto de estudo

( ) Escrituração

2. Campo de aplicação

( ) Fornecedor

3. Finalidade econômica

( ) Entidade

4. Usuário Externo

( ) Resultado

5. Técnica Contábil

( ) Patrimônio

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima
para baixo.
a) 1 – 3 – 2 – 4 – 5
b) 3 – 4 – 1 – 5 – 2
c) 2 – 1 – 4 – 5 – 3
d) 5 – 4 – 2 – 3 – 1
e) 1 – 2 – 4 – 3 – 5
Resolução:
A escrituração é uma técnica contábil utilizada para registrar fatos
contábeis.
O fornecedor é um dos usuários externos das informações contábeis.
A entidade é o campo de aplicação da contabilidade.
O resultado é a finalidade econômica que as entidades possuem, ou seja,
é o próprio lucro.
O patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade.
Portanto, as sequncia correta é 5 – 4 – 2 – 3 – 1. Alternativa d correta.
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Gabarito: D
04. (ESAF – ISS/RJ – 2010) Assinale abaixo a única opção que
contém uma afirmativa falsa.
a) A finalidade da Contabilidade é assegurar o controle do patrimônio
administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações
patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas
desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins.
b) A Contabilidade pode ser conceituada como sendo “a ciência que
estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das
entidades com fins lucrativos ou não”.
c) Pode-se dizer que o campo de aplicação da Contabilidade é a entidade
econômico-administrativa, seja ou não de fins lucrativos.
d) O objeto da Contabilidade é definido como o conjunto de bens, direitos
e obrigações vinculado a uma entidade econômico-administrativa.
e) Enquanto a entidade econômico-administrativa é
Contabilidade, o patrimônio é o seu campo de aplicação.

o

objeto

da

Resolução:
a) A contabilidade tem por finalidade fornecer informações sobre a
composição e as variações patrimoniais da entidade aos usuários, com o
objetivo de controlar esse patrimônio. A alternativa a traz um conceito um
pouco mais abrangente, mas não deixa de estar correta.
b) A alternativa b traz a definição de contabilidade, portanto b está
correta.
c) A alternativa c indica corretamente o campo de aplicação da
contabilidade
d) A alternativa d conceitua patrimônio. Como já vimos, o patrimônio é o
objeto da contabilidade. Alternativa d correta.
e) A entidade econômico-administrativa é o campo de aplicação da
contabilidade, conforme visto na alternativa c. O patrimônio é o objeto da
contabilidade. A banca inverteu os conceitos. Alternativa e incorreta.
Gabarito: E
05. (ESAF – AFC/CGU – 2008) Em relação ao patrimônio de uma
empresa e às diversas situações patrimoniais que pode assumir de
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acordo com a equação fundamental do patrimônio, indique a opção
incorreta.
a) A empresa tem passivo a descoberto quando o Ativo é igual ao Passivo
menos a Situação Líquida.
b) A Situação Líquida negativa acontece quando o total do Ativo é menor
que o passivo exigível.
c) Na constituição da empresa, o Ativo menos o Passivo Exigível é igual a
zero.
d) A situação em que o Passivo mais o Ativo menos a Situação Líquida é
igual a zero é impossível de acontecer.
e) A Situação Líquida é positiva quando o Ativo é maior que o Passivo
Exigível.
Resolução:
A questão solicita a alternativa incorreta. Vamos analisar todas elas.
a) De acordo com a equação básica da contabilidade, o passivo a
descoberto é a situação líquida deficitária, negativa ou passiva. Neste caso
o passivo será maior que o ativo.
Assim, Ativo < Passivo
Ativo – Passivo < 0
0
Situação Líquida < 0.

Patrimônio Líquido <

Alternativa confusa, né? Parece incorreta, mas está correta.
Vejamos um exemplo com números:
Passivo (P) = 100
Ativo (A) = 50
Situação Líquida (SL) = - 50
Pela equação básica temos
50 = 100 + (- 50)

A = P + SL (PL)

50 = 50

Alternativa a correta.
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b) Como já vimos, a situação líquida negativa acontece quando o total do
Ativo é menor que o passivo exigível. Alternativa b correta.
c) Na constituição da empresa, o Ativo menos o Passivo Exigível é igual a
zero.
Pessoal, quando a entidade é constituída, ela está começando do zero,
certo? Então, nesse momento inicial ela ainda não tem dívidas/obrigações,
que representam o passivo exigível.
De acordo o Direito Empresarial, para que haja constituição de uma
empresa/entidade, em regra, é necessário que haja um patrimônio, seja
em dinheiro ou e bens. Portanto, o ativo será igual ao patrimônio Líquido.
Alternativa c incorreta. Como a questão solicita a incorreta, este é o
nosso gabarito.
d) A situação em que o Passivo mais o Ativo menos a Situação Líquida é
igual a zero realmente é impossível de acontecer. Alternativa d correta.
O PL é definido como ativo menos o passivo, certo?
PL = A – P

A = P + PL

Vejamos o mesmo exemplo numérico:
Passivo (P) = 100
Ativo (A) = 50
Situação Líquida (SL) = - 50
A alternativa afirma que a situação P + A – SL = 0 é impossível de
acontecer.
P + A – SL = 0
100 + 50 – ( - 50) = 100 + 50 + 50 = 200

200 ≠0

e) A Situação Líquida é positiva quando o Ativo é maior que o Passivo
Exigível, ou seja, o somatório de bens e direitos (ativo) é maior que o
passivo exigível (obrigações). Alternativa e correta.
Gabarito: C
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06. (ESAF – ATRFB/RFB – 2000) Considerando as regras
fundamentais da digrafia contábil, que determina o registro da
aplicação dos recursos simultaneamente e em valores iguais às
respectivas origens, temos como correta a seguinte equação
contábil geral:
a) Ativo = Passivo + Capital Social + Despesas - Receitas
b) Ativo + Receitas = Capital Social + Despesas + Passivo
c) Ativo - Passivo = Capital Social + Receitas + Despesas
d) Ativo + Capital Social + Receitas = Passivo + Despesas
e) Ativo + Despesas = Capital Social + Receitas + Passivo
Resolução:
Primeiro o que é digrafia contábil? É o método das partidas dobradas, que
significa que o total do saldo devedor deve ser igual ao total do saldo
credor.
Só para entendermos, o ativo e as contas de despesas têm natureza
devedora, ao passo que o passivo, o patrimônio líquido e as receitas
têm natureza credora. Por isso temos a fórmula: A = P + PL.
Assim, teremos:
ATIVO + DESPESAS = PASSIVO + CAPITAL SOCIAL + RECEITAS
Gabarito: E
07. (CESGRANRIO – Técnico/BNDES – 2010) O objeto da
contabilidade é o patrimônio da entidade e o seu campo de
aplicação são as entidades econômico-administrativas, assim
chamadas aquelas que, para atingirem seu objetivo, seja ele
econômico ou social, utilizam bens patrimoniais e necessitam de
um órgão administrativo que pratica atos de natureza econômica
necessários a seus fins.
Esse é o enunciado de
a) Sociedade empresária.
b) Entidade lucrativa.
c) Empresa.
d) Companhia.
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e) Azienda.
Resolução:
Vimos no início de nossa aula que as entidades detentoras de patrimônio
e gestão são chamadas de aziendas.
Vimos também, que o objeto da contabilidade é o patrimônio da
entidade e o seu campo de aplicação são as entidades econômicoadministrativas. Estas, por sua vez, utilizam bens patrimoniais para
atingirem seus objetivos e necessitam de um órgão administrativo que
pratica atos de natureza econômica necessários a seus fins. Este órgão
representa a gestão da entidade.
Gabarito: E
08. (CESGRANRIO – Técnico/BNDES – 2010) Sabendo-se que A =
Ativo; P = Passivo e PL = Patrimônio Líquido, na equação
patrimonial, ocorrerá situação patrimonial nula quando
a) A + P = PL.
b) A + PL = P.
c) A = P.
d) A = PL.
e) A = P + PL.
Resolução:
Vimos que a situação liquida será nula quando o Ativo for igual ao Passivo.
A = P.
Viram como também caem questões fáceis? rs
Gabarito: C
09. (NUCEPE – Analista do Tesouro Estadual/SEFAZ-PI – 2007) Na
equação patrimonial, existem casos em que o PL fica do lado do
Ativo. Nesse caso, isso se dá porque o PL é:
a) = zero
b) < zero
c) > zero
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d) positivo
e) nulo
Resolução:
Pela equação patrimonial: A = P + PL. Se o PL fica do lado do ativo,
significa que o PL é negativo (Passivo a Descoberto)
PL < 0.
Gabarito: B
10. (FCC – Técnico Judiciário/TRT – 2005) Em uma empresa onde
a soma de seus Ativos é maior do que a soma de seus Passivos,
pode-se dizer que sua situação patrimonial é
a) deficitária.
b) superavitária.
c) equilibrada.
d) negativa.
e) nula.
Resolução:
Se o ativo é maior que o passivo, significa que a situação patrimonial é
superavitária.
Gabarito: B
11. (FGV - Técnico Contabilidade/AL - BA - 2014) Assinale a opção
que indica o objeto da Contabilidade.
a) Os ativos.
b) As receitas.
c) O patrimônio.
d) As demonstrações contábeis.
e) O balanço patrimonial.
Resolução:
O objeto da contabilidade é o patrimônio: conjunto de bens, direitos e
obrigações da entidade.
Gabarito: C
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12. (ESAF – Contador/Ministério do Turismo – 2014) Assinale a
opção correta.
a) Na representação gráfica do patrimônio, devem constar os grupos Ativo
Circulante, Ativo Permanente, Passivo Circulante e Patrimônio Líquido.
b) Capital Social é o mesmo que o capital aplicado pelos sócios na
atividade empresarial.
c) O capital próprio mais o capital de terceiros é o capital aplicado no
patrimônio.
d) O valor dos bens, dos direitos e das obrigações é o valor do patrimônio
líquido da empresa.
e) Dá-se o nome de patrimônio bruto ao valor dos ativos aplicados na
atividade empresarial.
Resolução:
a) Vamos relembrar a representação gráfica do patrimônio:
Ativo Total
Ativo Circulante: bens e direitos
de curto prazo (exemplos: caixa,
clientes, estoques).
Ativo não circulante: bens e
direitos de longo prazo. Subdividese em:
- Ativo realizável a longo prazo
(clientes, duplicatas a receber, etc.)
- Investimentos (são os bens de
renda: investimentos em coligadas e
controladas, etc.)
- Imobilizado (bens de uso tangível
essenciais
às
atividades
da
entidade:
máquinas
e
equipamentos).
- Intangível (bens intangíveis:
marcas e patentes).
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Passivo Total
Passivo Circulante: obrigações
exigíveis
a
curto
prazo
(fornecedores,
impostos
a
recolher).
Passivo
não
circulante:
obrigações exigíveis a longo prazo
(fornecedores de longo prazo).
Patrimônio Líquido:
- Capital Social
- Reservas de Capital
- Ajustes de Avaliação Patrimonial
- Reservas de Lucros
- Ações em Tesouraria
- Prejuízos Acumulados
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Como podemos ver, no grupo do ativo, as contas são classificadas no
Ativo Circulante e no Ativo Não Circulante. Este é composto pelo ativo
realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
No grupo passivo total, as contas são classificadas no Passivo Circulante,
no Passivo Não Circulante e no Patrimônio Líquido. Alternativa a
incorreta.
b) Vimos que capital social é uma das contas que compõem o Patrimônio
Líquido. Capital aplicado é sinônimo de ativo. Alternativa b incorreta.
c) Capital próprio é sinônimo Patrimônio Líquido. Capital de terceiros é
sinônimo de passivo exigível. E o capital aplicado é sinônimo de ativo. Em
tese, o enunciado estaria correto. Contudo, a banca considerou essa
alternativa incorreta, acredito que esse entendimento se deve ao fato de
que o passivo total não é sinônimo de capital aplicado (ativo). Alternativa
c incorreta.
d) O valor dos bens, dos direitos e das obrigações é o igual ao valor do
patrimônio total da empresa. O Patrimônio Líquido é o somatório do ativo
deduzido do seu passivo exigível. Alternativa d incorreta.
e) Como já vimos, patrimônio bruto e capital aplicado são sinônimos de
ativo. Alternativa e correta.
Gabarito: E
13. (ESAF – ATRFB/RFB – 2009) No balanço de encerramento do
exercício social, 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 patrimonial, as contas serão dispostas em
ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas
registrados, compondo os seguintes grupos:
a) ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; investimentos; ativo
imobilizado; e intangível.
b) ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; e ativo permanente,
dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido.
c) ativo circulante; e ativo não circulante, composto por ativo realizável a
longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
d) ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; investimentos; ativo
imobilizado; e ativo diferido.
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e) ativo circulante; e ativo não circulante, composto por ativo realizável a
longo prazo, investimentos, imobilizado e diferido.
Resolução:
Vimos na questão anterior que o Ativo é composto pelo Ativo Circulante e
o Ativo Não Circulante. Este, por sua vez, é composto pelo Ativo realizável
a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
Gabarito: C
14. (CESGRANRIO - Contador/TCE – RO - 2007) Contabilmente,
entende-se como riqueza líquida de uma empresa a(o):
a) soma de bens e direitos.
b) soma dos saldos de Caixa e Bancos.
c) conjunto de direitos.
d) seu Patrimônio.
e) total de bens e direitos, menos as obrigações.
Resolução:
Riqueza líquida é o mesmo que patrimônio líquido, ou seja, a diferença
entre ativo e passivo = bens + direitos – obrigações.
Gabarito: E
15. (FCC - Agente de Fiscalização Financeira/TCE - SP - 2012) É
correto afirmar que:
a) é impossível que o valor do patrimônio líquido de uma entidade com
fins lucrativos seja negativo.
b) as contas do passivo, na escrituração contábil regular, aumentam por
débito e diminuem por crédito.
c) o livro Diário e o livro Caixa são de escrituração obrigatória, de acordo
com o disposto na legislação comercial.
d) o valor dos débitos escriturados nas contas pode exceder o dos
créditos, utilizando-se o método das partidas dobradas na escrituração
comercial, se a entidade apresentar lucro no exercício respectivo.
e) o valor registrado no patrimônio líquido de uma companhia nunca pode
ser superior ao valor total de seus ativos.
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Resolução:
a) Como vimos, o PL pode ser negativo, quando o total do passivo for
maior que o total do ativo. Alternativa a incorreta.
b) As contas do passivo, na escrituração contábil regular, aumentam por
crédito e diminuem por débito. As contas do ativo aumentam por débito e
diminuem por crédito. Estudaremos esse melhor nas próximas aulas.
Alternativa b incorreta.
c) Apenas o livro diário é de escrituração obrigatória. Também veremos
isso nas próximas aulas. Alternativa c incorreta.
d) O valor dos débitos escriturados nas contas deve ser igual ao valor dos
créditos, utilizando-se o método das partidas dobradas na escrituração
comercial. Esse assunto também será visto nas próximas aulas.
Alternativa d incorreta.
e) O valor registrado no patrimônio líquido de uma companhia nunca pode
ser superior ao valor total de seus ativos, tendo em vista que o PL = A –
PE.
Gabarito: E
16. (FMP – Auditor do Estado/CGE – MT – 2015) Sabe-se que o
Passivo Total de uma empresa supera em R$ 20.000,00 o Passivo
Exigível (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) e que o
Patrimônio Líquido corresponde a 50% do Passivo Exigível.
Considerando-se essa situação, pode-se afirmar que:
a) o Passivo Exigível é de R$ 40.000,00.
b) o Patrimônio Líquido é de R$ 60.000,00.
c) o Passivo Total é de R$ 100.000,00.
d) o patrimônio Líquido é de R$ 40.000,00.
e) o Passivo Exigível é de R$ 60.000.
Resolução:
A questão traz os seguintes dados:
Passivo Total (PT) = Ativo Total (AT) = A = 20.000,00 + PE
PL = 0,5xPE
(PT) = 20.000,00 + PE
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A (PT) = PE + PL
PL = 0,5xPE
40.000,00

20.000,00 + PE = PE + PL
20.000,00 = 0,5xPE

PL = 20.000,00
PE = 20.000,00/0,5 =

AT (PT) = 40.000,00 + 20.000,00 = 60.000,00
a) o Passivo Exigível é de R$ 40.000,00. Correta.
b) o Patrimônio Líquido é de R$ 20.000,00. Incorreta.
c) o Passivo Total é de R$ 60.000,00. Incorreta.
d) o patrimônio Líquido é de R$ 20.000,00. Incorreta.
e) o Passivo Exigível é de R40.000,00. Incorreta.
Gabarito: A
17. (FCC – Analista Judiciário – TRF – 2012) No Balanço
Patrimonial da Cia. Fernandópolis, relativo ao exercício encerrado
em 31-12-2011, o valor do Patrimônio Líquido da entidade é 50%
maior que o valor do seu Passivo. Isso implica que o total do Ativo
da companhia equivale a
a) 250% do valor do Patrimônio Líquido.
b) 150% do valor do Passivo.
c) 250% do valor do Passivo.
d) 150% da soma do Patrimônio Líquido com o Passivo.
e) 200% do valor do Patrimônio Líquido.
Resolução:
De acordo com os dados da questão, temos que PL = 1,5 Passivo Exigível
(PE + 0,5 PE). Para encontrar o valor do Ativo, basta jogar os dados na
fórmula que vimos anteriormente:
A = PE + PL
A = PE + 1,5xPE
A = 2,5xPE

2,5 = 250% do valor do Passivo.

Gabarito: C
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18. (FCC – ISS/SP – 2007 - ADAPTADA) A Cia. Beta possui bens e
direitos no valor total de R$ 1.750.000,00, em 31.12.2005.
Sabendo-se que o Passivo Exigível da companhia representa 2/5
(dois quintos) do valor do Patrimônio Líquido, este último
corresponde a, em R$:
a) 1.373.000,00
b) 1.250.000,00
c) 1.050.000,00
d) 750.000,00
e) 500.000,00
Resolução:
A questão pede o valor do Patrimônio Líquido e fornece os seguintes
dados:
Ativo = Bens + Direitos = R$ 1.750.000,00.
PE = 2/5 PL = 0,4xPL
A = PE + PL
A = 0,4xPL + PL
1.750.000,00 = 1,4xPL

PL = 1.250.000,00

Gabarito: B
19. (ESAF – Agente Executivo/SUSEP – 2006) A empresa A de
Amélia
S/A,
possuindo
dinheiro,
máquinas
e
dívidas,
respectivamente, na proporção de 30, 70 e 40 por cento do
patrimônio total, ostenta um patrimônio líquido de R$ 48.000,00.
Tecnicamente, isso significa que a empresa possui
a) Disponibilidades de R$ 24.000,00.
b) Passivo a Descoberto de R$ 32.000,00.
c) Passivo Exigível de R$ 40.000,00.
d) Capital Próprio de R$ 60.000,00.
e) Ativo de R$ 100.000,00.
Resolução:
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A questão nos traz os seguintes dados:
Máquinas = 0,7xPatrimônio total (PT)
Dinheiro = 0,3xPatrimônio total (PT)
Dívidas (obrigações) =
PL = A – PE
PL = 0,3xPT + 0,7xPT – 0,4xPT = 0,6xPT
PL = R$ 48.000,00

48.000,00 = 0,6xPT

PT = 80.000,00

a) Dinheiro = 0,3xPT = R$ 24.000,00 = Disponibilidades. Correta.
b) PL = A – PE = 80.000,00 – 32.000,00 (0,4xPT = 0,4x80.000,00).
Incorreta.
c) Dívidas (obrigações) = 0,4xPT = R$ 32.000,00. Incorreta.
d) PL (Capital Próprio) = R$ 48.000,00. Incorreta.
e) Ativo = Dinheiro + Máquinas = 24.000,00+ 56.000,00 = 80.000,00.
Incorreta.
Gabarito: A
20. (ESAF – ACF/SEFAZ - CE – 2007) A firma Microempresa Ltda.
ME, possuindo ativo circulante de R$ 2.500,00, passivo circulante
de R$ 6.000,00 e patrimônio líquido de R$ 3.800,00, se não
trabalhar com nenhum valor de longo prazo, sejam créditos, ou
sejam débitos, vai demonstrar nessa data, os seguintes valores em
seu patrimônio:
a) Capital Aplicado R$ 7.300,00.
b) Capital Fixo R$ 6.000,00.
c) Capital Próprio R$ 3.800,00.
d) Capital de Giro R$ 3.500,00.
e) Capital Alheio R$ 2.200,00.
Resolução:
a) Como a firma Microempresa Ltda. ME não trabalha com valores de
longo prazo, o ativo circulante de R$ 2.500,00 representa o ativo total que
é o capital aplicado = R$ 2.500,00. Incorreta.
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b) O capital fixo é o antigo ativo permanente. Hoje seria o Ativo
Imobilizado, Intangível e Investimentos. Como a questão informa que a
firma não tem valores de longo prazo, o capital fixo é igual a zero.
Incorreta.
c) O capital próprio é o patrimônio líquido no valor de R$ 3.800,00.
Correta.
d) O capital de giro é o próprio ativo circulante, no valor de R$ 2.500,00.
Incorreta.
e) O capital alheio é passivo circulante, no valor de R$ 6.000,00.
Incorreta.
Gabarito: C
Por hoje é só pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa
primeira aula e espero revê-los nas próximas.
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LISTA DE QUESTÕES

01. (ESAF – ACE/MDIC – 2012) Em relação ao patrimônio, objeto
da contabilidade, é correto afirmar que:
a) o ativo patrimonial é composto dos bens, direitos e obrigações de uma
pessoa física ou jurídica.
b) o patrimônio líquido pode ser entendido como sendo a diferença entre o
valor do ativo e o valor do passivo de um patrimônio.
c) se calcularmos os direitos reais e os direitos pessoais pertencentes a
uma entidade, estaremos calculando o ativo patrimonial dessa entidade.
d) o capital social de um empreendimento comercial é o montante de
recursos aplicados em seu patrimônio.
e) o montante dos bens e dos direitos de uma pessoa física ou jurídica
tem o mesmo valor de seu passivo real.
02. (ESAF – ACF/SEFAZ-CE – 2007) Para alcançar seus objetivos
precípuos, a Contabilidade utiliza técnicas formais específicas.
Assinale abaixo o grupo que discrimina essas técnicas.
a) Registro contábil, Balanços e Auditoria.
b) Escrituração, Demonstração, Auditoria e Análise de Balanços.
c) Livros contábeis Diário e Razão, Inventários, Orçamentos e Balanços.
d) Escrituração,
Auditoria.

Lançamentos,

Balancetes,

Balanços,

Inventários

e

e) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício,
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração de
Origem e Aplicação de Recursos.
03. (FGV – Técnico de Gestão Administrativa/ALEMA – 2013) Com
relação aos conceitos básicos da Contabilidade Geral, relacione os
tópicos a seguir.
1. Objeto de estudo

( ) Escrituração

2. Campo de aplicação

( ) Fornecedor

3. Finalidade econômica

( ) Entidade
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4. Usuário Externo

( ) Resultado

5. Técnica Contábil

( ) Patrimônio

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima
para baixo.
a) 1 – 3 – 2 – 4 – 5
b) 3 – 4 – 1 – 5 – 2
c) 2 – 1 – 4 – 5 – 3
d) 5 – 4 – 2 – 3 – 1
e) 1 – 2 – 4 – 3 – 5
04. (ESAF – ISS/RJ – 2010) Assinale abaixo a única opção que
contém uma afirmativa falsa.
a) A finalidade da Contabilidade é assegurar o controle do patrimônio
administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações
patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas
desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins.
b) A Contabilidade pode ser conceituada como sendo “a ciência que
estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das
entidades com fins lucrativos ou não”.
c) Pode-se dizer que o campo de aplicação da Contabilidade é a entidade
econômico-administrativa, seja ou não de fins lucrativos.
d) O objeto da Contabilidade é definido como o conjunto de bens, direitos
e obrigações vinculado a uma entidade econômico-administrativa.
e) Enquanto a entidade econômico-administrativa é
Contabilidade, o patrimônio é o seu campo de aplicação.

o

objeto

da

05. (ESAF – AFC/CGU – 2008) Em relação ao patrimônio de uma
empresa e às diversas situações patrimoniais que pode assumir de
acordo com a equação fundamental do patrimônio, indique a opção
incorreta.
a) A empresa tem passivo a descoberto quando o Ativo é igual ao Passivo
menos a Situação Líquida.
b) A Situação Líquida negativa acontece quando o total do Ativo é menor
que o passivo exigível.
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c) Na constituição da empresa, o Ativo menos o Passivo Exigível é igual a
zero.
d) A situação em que o Passivo mais o Ativo menos a Situação Líquida é
igual a zero é impossível de acontecer.
e) A Situação Líquida é positiva quando o Ativo é maior que o Passivo
Exigível.
06. (ESAF – ATRFB/RFB – 2000) Considerando as regras
fundamentais da digrafia contábil, que determina o registro da
aplicação dos recursos simultaneamente e em valores iguais às
respectivas origens, temos como correta a seguinte equação
contábil geral:
a) Ativo = Passivo + Capital Social + Despesas - Receitas
b) Ativo + Receitas = Capital Social + Despesas + Passivo
c) Ativo - Passivo = Capital Social + Receitas + Despesas
d) Ativo + Capital Social + Receitas = Passivo + Despesas
e) Ativo + Despesas = Capital Social + Receitas + Passivo
07. (CESGRANRIO – Técnico/BNDES – 2010) O objeto da
contabilidade é o patrimônio da entidade e o seu campo de
aplicação são as entidades econômico-administrativas, assim
chamadas aquelas que, para atingirem seu objetivo, seja ele
econômico ou social, utilizam bens patrimoniais e necessitam de
um órgão administrativo que pratica atos de natureza econômica
necessários a seus fins.
Esse é o enunciado de
a) Sociedade empresária.
b) Entidade lucrativa.
c) Empresa.
d) Companhia.
e) Azienda.
08. (CESGRANRIO – Técnico/BNDES – 2010) Sabendo-se que A =
Ativo; P = Passivo e PL = Patrimônio Líquido, na equação
patrimonial, ocorrerá situação patrimonial nula quando
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a) A + P = PL.
b) A + PL = P.
c) A = P.
d) A = PL.
e) A = P + PL.
09. (NUCEPE – Analista do Tesouro Estadual/SEFAZ-PI – 2007) Na
equação patrimonial, existem casos em que o PL fica do lado do
Ativo. Nesse caso, isso se dá porque o PL é:
a) = zero
b) < zero
c) > zero
d) positivo
e) nulo
10. (FCC – Técnico Judiciário/TRT – 2005) Em uma empresa onde
a soma de seus Ativos é maior do que a soma de seus Passivos,
pode-se dizer que sua situação patrimonial é
a) deficitária.
b) superavitária.
c) equilibrada.
d) negativa.
e) nula.
11. (FGV - Técnico Contabilidade/AL - BA - 2014) Assinale a opção
que indica o objeto da Contabilidade.
a) Os ativos.
b) As receitas.
c) O patrimônio.
d) As demonstrações contábeis.
e) O balanço patrimonial.
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12. (ESAF – Contador/Ministério do Turismo – 2014) Assinale a
opção correta.
a) Na representação gráfica do patrimônio, devem constar os grupos Ativo
Circulante, Ativo Permanente, Passivo Circulante e Patrimônio Líquido.
b) Capital Social é o mesmo que o capital aplicado pelos sócios na
atividade empresarial.
c) O capital próprio mais o capital de terceiros é o capital aplicado no
patrimônio.
d) O valor dos bens, dos direitos e das obrigações é o valor do patrimônio
líquido da empresa.
e) Dá-se o nome de patrimônio bruto ao valor dos ativos aplicados na
atividade empresarial.
13. (ESAF – ATRFB/RFB – 2009) No balanço de encerramento do
exercício social, 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 patrimonial, as contas serão dispostas em
ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas
registrados, compondo os seguintes grupos:
a) ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; investimentos; ativo
imobilizado; e intangível.
b) ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; e ativo permanente,
dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido.
c) ativo circulante; e ativo não circulante, composto por ativo realizável a
longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
d) ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; investimentos; ativo
imobilizado; e ativo diferido.
e) ativo circulante; e ativo não circulante, composto por ativo realizável a
longo prazo, investimentos, imobilizado e diferido.
14. (CESGRANRIO - Contador/TCE – RO - 2007) Contabilmente,
entende-se como riqueza líquida de uma empresa a(o):
a) soma de bens e direitos.
b) soma dos saldos de Caixa e Bancos.
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c) conjunto de direitos.
d) seu Patrimônio.
e) total de bens e direitos, menos as obrigações.
15. (FCC - Agente de Fiscalização Financeira/TCE - SP - 2012) É
correto afirmar que:
a) é impossível que o valor do patrimônio líquido de uma entidade com
fins lucrativos seja negativo.
b) as contas do passivo, na escrituração contábil regular, aumentam por
débito e diminuem por crédito.
c) o livro Diário e o livro Caixa são de escrituração obrigatória, de acordo
com o disposto na legislação comercial.
d) o valor dos débitos escriturados nas contas pode exceder o dos
créditos, utilizando-se o método das partidas dobradas na escrituração
comercial, se a entidade apresentar lucro no exercício respectivo.
e) o valor registrado no patrimônio líquido de uma companhia nunca pode
ser superior ao valor total de seus ativos.
16. (FMP – Auditor do Estado/CGE – MT – 2015) Sabe-se que o
Passivo Total de uma empresa supera em R$ 20.000,00 o Passivo
Exigível (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) e que o
Patrimônio Líquido corresponde a 50% do Passivo Exigível.
Considerando-se essa situação, pode-se afirmar que:
a) o Passivo Exigível é de R$ 40.000,00.
b) o Patrimônio Líquido é de R$ 60.000,00.
c) o Passivo Total é de R$ 100.000,00.
d) o patrimônio Líquido é de R$ 40.000,00.
e) o Passivo Exigível é de R$ 60.000.
17. (FCC – Analista Judiciário – TRF – 2012) No Balanço
Patrimonial da Cia. Fernandópolis, relativo ao exercício encerrado
em 31-12-2011, o valor do Patrimônio Líquido da entidade é 50%
maior que o valor do seu Passivo. Isso implica que o total do Ativo
da companhia equivale a
a) 250% do valor do Patrimônio Líquido.
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b) 150% do valor do Passivo.
c) 250% do valor do Passivo.
d) 150% da soma do Patrimônio Líquido com o Passivo.
e) 200% do valor do Patrimônio Líquido.
18. (FCC – ISS/SP – 2007 - ADAPTADA) A Cia. Beta possui bens e
direitos no valor total de R$ 1.750.000,00, em 31.12.2005.
Sabendo-se que o Passivo Exigível da companhia representa 2/5
(dois quintos) do valor do Patrimônio Líquido, este último
corresponde a, em R$:
a) 1.373.000,00
b) 1.250.000,00
c) 1.050.000,00
d) 750.000,00
e) 500.000,00
19. (ESAF – Agente Executivo/SUSEP – 2006) A empresa A de
Amélia
S/A,
possuindo
dinheiro,
máquinas
e
dívidas,
respectivamente, na proporção de 30, 70 e 40 por cento do
patrimônio total, ostenta um patrimônio líquido de R$ 48.000,00.
Tecnicamente, isso significa que a empresa possui
a) Disponibilidades de R$ 24.000,00.
b) Passivo a Descoberto de R$ 32.000,00.
c) Passivo Exigível de R$ 40.000,00.
d) Capital Próprio de R$ 60.000,00.
e) Ativo de R$ 100.000,00.
20. (ESAF – ACF/SEFAZ - CE – 2007) A firma Microempresa Ltda.
ME, possuindo ativo circulante de R$ 2.500,00, passivo circulante
de R$ 6.000,00 e patrimônio líquido de R$ 3.800,00, se não
trabalhar com nenhum valor de longo prazo, sejam créditos, ou
sejam débitos, vai demonstrar nessa data, os seguintes valores em
seu patrimônio:
a) Capital Aplicado R$ 7.300,00.
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b) Capital Fixo R$ 6.000,00.
c) Capital Próprio R$ 3.800,00.
d) Capital de Giro R$ 3.500,00.
000000 000
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