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Contabilidade Geral  I 

 

1- História da Contabilidade 

 

Não se sabe exatamente quando surgiu à contabilidade, há registro do seu uso 

desde os primórdios da civilização, mas surgiu devido à  busca da sociedade a soluções 

para controlar seus patrimônios. Segundo Fávero, ET AL; (2006, p.7): 

Os registros contábeis mais importantes de que se tem conhecimento são os 

da Suméria, da civilização egípcia e da civilização pré-helênica, que 

demonstram que a contabilidade já era considerada um importante 

instrumento de controle pelas principais civilizações do mundo antigo.   

Portanto , não se pode precisar a época em que se iniciou a Contabilidade, 

entretanto acredita-se que ela seja tão antiga quanto a origem do homem. Assim que o 

homem passou a adquirir bens, surgiu a necessidade de controlá-los, surgindo então 

inventário. Alguns pesquisadores revelam que os primeiros sinais concretos da 

contabilidade datam de mais ou menos 4.000 anos a.C. 

1.1  A Contabilidade: Origem e sua Evolução ao longo do tempo, 

abordando as Principais escolas de pensamento. 

Com desenvolvimento comercial da Europa a partir do século XIII até o início 

do século XX teve início e domínio a Escola Italiana de Contabilidade, que influenciou 

praticamente todo o mundo até o começo do século XX. 

TRABALHO: Com base ao item 1.1. Trabalho: Elaborar uma pesquisa sobre a 

História da Contabilidade e Principais Escolas de Pensamento: Escola Italiana 

(Contismo, Personalismo, Neocontismo, Controlismo, Aziendalismo, Patrimonialismo), 

Escola Norte-Americana. 

Trabalho será realizado em grupo e Apresentado em sala.  

Não será aceito plágio, cópias da internet, etc. Caso seja utilizado frases de 

livros, artigos, etc., deverão se colocadas como citação e constar as referências. 

Assunto trabalho poderá ser cobrado na prova. 
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2- Noções de Contabilidade 

Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, 

mediante o registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos gastos nele 

ocorridos,  com o objetivo de fornecer informações sobre sua composição e variações, 

assim como sobre o resultado econômico da entidade. 

Marion (2009, p. 28) afirma que: 

A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis 

para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela muito é muito antiga 

e sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Como  o passar 

do tempo, o governo começa a utilizar-se dela para arrecadar impostos e a 

torna obrigatória para a maioria das empresas. 

Vale ressaltar que a Contabilidade embora utilize os métodos quantitativos 

(matemática e estatística) como sua principal ferramenta, é considerada uma Ciência 

SOCIAL, pois é ação humana que gera e modifica o fenômeno patrimonial. 

 

Memorize:  O que é o método das partidas dobradas? 

Método de registro na contabilidade em que  qualquer operação implica que 
um débito em uma ou mais contas deve corresponder um crédito equivalente, em 

uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores debitados seja sempre igual a 
soma dos valores creditados. Método consolidado pelo Frei Luca Pacioli em 1494. 

 

3- Objeto e Objetivo da Contabilidade 

A Contabilidade tem como objeto o patrimônio. A contabilidade analisa os 

fatos ocorridos no patrimônio da entidade e os convertem em informações para dar a 

entidade segurança e confiabilidade,  fornecendo aos usuários informações necessárias 

para a tomada de decisão. 

O objetivo principal da Contabilidade, portanto, é o de permitir, a cada grupo 

de usuários, a avaliação da situação econômica e financeira da entidade, bem como 

fazer inferências sobre suas tendências futuras. Em ambas as avaliações, todavia, as 

demonstrações contábeis constituirão elemento necessário, mas não suficiente. Sob o 

ponto de vista do usuário externo, quanto mais a utilização das demonstrações contábeis 

se referir à exploração de tendências futuras, mais tenderá a diminuir o grau de 

segurança das estimativas. Quanto mais a análise se detiver na constatação do passado e 

do presente, mais acrescerá e avolumará a importância da demonstração contábil. 

Contabilidade portanto é a ciência que tem por objeto o patrimônio da 

entidade, e por objetivo o controle do patrimônio o qual tem a finalidade de fornecer 

informações para se controlar, interpretar fatos ocorridos representando-os 
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graficamente, mediante registros e demonstrações, fornecendo, assim, as informações 

sobre o patrimônio para as tomadas de decisões de todos os setores (interno e externo) 

direta ou indiretamente. Como afirma Franco (2006, p.21): 

É a ciência que estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio das entidades, 

mediante o registro, a classificação, a demonstração expositiva, a análise e a 

interpretação desses fatos, com o fim de oferecer informações e orientação 

necessárias à tomada de decisões sobre a composição do patrimônio, suas 

variações e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza 

patrimonial. 

 

4- Usuários da Contabilidade 

 

Segundo Marion (2009) são usuários da contabilidade as pessoas que utilizam 

da contabilidade, que se interessam pela situação da empresa e buscam  na contabilidade 

suas repostas. 

Os usuários internos são aqueles que atuam dentro da empresa e utilizam essas 

informações para tomar suas decisões, essas informações são direcionadas de acordo 

com as necessidades dos usuários. Esses usuários são os gerentes, os diretores, os 

encarregados de produção, os chefes se departamento etc. Já os usuários externos são 

àqueles que não trabalham dentro das empresas, mas precisam das informações para 

suas tomadas de decisão, esses tipos de usuários necessitam de informações 

padronizadas. Os usuários externos são os governos, instituições financeiras, 

fornecedores, sindicatos e etc. 
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Fonte: Marion, 2009 

 

Abaixo motivos pelos quais os usuários utilizam a contabilidade: 

 Analistas/ Administradores: tomada de decisão; 

 Investidores e sócios: análise do investimento, retorno sobre o capital 

investido; 

 Bancos/ financiadores: análise de crédito para empréstimos e 

financiamentos; 

 Empregados/ Prestadores de serviço: conhecer melhor a situação da 

empresa; 

 

Informações            
Contábeis 

 

Investidores / 
Sócios 

 

Bancos / 
Financiadores 

Empregados/ 
Prestadores de 

serviços 

 

Fornecedores/ 
Consultores 

 

Sindicatos, IBGE, 
Clientes 

 

Setor Público / 
Governo 

 

Analistas/ 
Administradores 
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 Fornecedores/ consultores: sabe se empresa tem condições de pagar suas 

dívidas para continuar fornecendo mercadorias e serviços; 

 Sindicatos, IBGE, Clientes: conhecer melhor a situação da empresa; Os 

sindicatos por exemplo utilizam relatórios para determinar a 

produtividade do setor, fator preponderante para reajuste de salários. 

 Setor Público/ Governo: saber quanto de impostos foi gerado para os 

cofres públicos. 

 

 

 

 

 

5- Campos de Aplicação 

A contabilidade pode ser estudada de forma geral , para todas as empresas. 

Entretanto caso o seu estudo seja para uma tipo de empresa em particular pode ser 

chamada de: 

 Contabilidade Comercial; 

 Contabilidade Industrial; 

 Contabilidade Pública; 

 Contabilidade Bancária; 

 Contabilidade Hospitalar; 

 Contabilidade Agropecuária; 

 Contabilidade Securitária (de seguros). 

 

6- A Contabilidade como Profissão 

A contabilidade é uma da áreas que proporciona oportunidades para o 

profissional. São várias as alternativas para o estudante de contabilidade escolher, se 

especializar e trabalhar. Vejamos algumas delas: 

 Contabilidade Financeira: é a contabilidade geral, obrigatória para todas as 

empresas com o objetivo de fornecer informações básicas aos seus usuários. 

Quando aplicada a uma empresa especifica recebe o nome relacionado à 

atividade da empresa. Portanto, caso seja a contabilidade de um hospital: 

Contabilidade Hospitalar. 

 Contabilidade de Custos: tem como objetivo a interpretação e o controle dos 

custos dos bens fabricados ou comercializados, ou dos serviços prestados pela 

empresa. 

 Contabilidade Gerencial:  Para Iudícibus (2002) é a contabilidade voltada para 

fornecimento de informações para a tomada de decisão sem se prender aos 

princípios fundamentais da contabilidade. O profissional da contabilidade 

gerencial é conhecido também como Controller. 

 Auditor independente: profissional que realiza auditoria na empresa, sem ser 

um empregado da mesma. 

 Auditor interno: ao contrário do auditor externo, trabalha na empresa e tem 

como principal preocupação o controle interno da empresa. 
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 Analista financeiro: analisa a situação econômico-financeira da empresa por 

meio de relatórios fornecidos pela contabilidade. Análise pode ser para verificar 

medida de desempenho, concessão de crédito, investimentos etc. 

 Perito Contábil: solicitado pela justiça o contador fará uma verificação na 

exatidão dos registros contábeis e em outros aspectos. 

 Consultor Contábil: prestar consultoria fiscal, na área de processamento de 

dados etc. 

 Professor de Contabilidade 

 Pesquisador Contábil: pouco explorado no Brasil, mas em uso em algumas 

universidades. 

 Cargos Públicos 

 Cargos Administrativos:  gerentes, executivos, etc. 

 Escritor 

 

Memorize 

Vale lembrar que em Contabilidade assim como em todas as profissões a ética deve 

prevalecer. 

 

 

7- Princípios e convenções contábeis: Conceito, identificação, resolução n. 

750/1993. 

RESOLUÇÃO CFC Nº 750/93 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993 

Diário Oficial da União de 31.12.1993 

DISPÕE SOBRE OS PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE (PC) 

Nota: Redação dada pela Resolução CFC nº 1.282/2010  

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições 

legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a necessidade de prover fundamentação apropriada para 

interpretação e aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade, (Redação dada pela 

Resolução CFC nº. 1282/10) 

RESOLVE:  

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E DE SUA OBSERVÂNCIA  

 

 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/respcaocfc1282_2010.htm
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Art. 1º. Constituem PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE (PC) os enunciados por esta 

Resolução.  

 

§ 1º. A observância dos Princípios de Contabilidade é obrigatória no exercício da 

profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade 

(NBC).  

 

§ 2º. Na aplicação dos Princípios de Contabilidade há situações concretas e a essência 

das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais. (Redação dada pela 

Resolução CFC nº. 1282/10)  

 

 

CAPÍTULO II 

  

DA CONCEITUAÇÃO, DA AMPLITUDE E DA ENUMERAÇÃO 

  

 

Art. 2º. Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias 

relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos 

universos científico e profissional de nosso País. Concernem, pois, à Contabilidade no 

seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. 

(Redação dada pela Resolução CFC nº. 1282/10) 

Art. 3º São Princípios de Contabilidade: (Redação dada pela Resolução CFC nº. 

1282/10) 

I) o da ENTIDADE; 

II) o da CONTINUIDADE; 

III) o da OPORTUNIDADE; 

IV) o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL; 

V) o da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA; (Revogado pela Resolução CFC nº. 

1282/10) 

VI) o da COMPETÊNCIA; e  

VII) o da PRUDÊNCIA. 

SEÇÃO I 

O PRINCÍPIO DA ENTIDADE  
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Art. 4º. O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da 

Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um 

Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de 

pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de 

qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta 

acepção, o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no 

caso de sociedade ou instituição. 

Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é 

verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em 

nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-contábil. 

SEÇÃO II 

  

O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE 

Art. 5º. O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade continuará em operação 

no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio 

levam em conta esta circunstância. (Redação dada pela Resolução CFC nº. 1282/10)  

 

SEÇÃO III 

O PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE 

 

Art. 6º O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e 

apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e 

tempestivas. 

Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da 

informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância, por isso é necessário 

ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. (Redação 

dada pela Resolução CFC nº. 1282/10) 

  

SEÇÃO IV 

  

O PRINCÍPIO DO REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL 

Art. 7º. O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os componentes do 

patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, 

expressos em moeda nacional. 

§ 1º. As seguintes bases de mensuração devem ser utilizadas em graus distintos e 

combinadas, ao longo do tempo, de diferentes formas: 
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I – Custo histórico. Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em 

caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos que são entregues para 

adquiri-los na data da aquisição. Os passivos são registrados pelos valores dos recursos 

que foram recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos 

valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais serão necessários para liquidar o 

passivo no curso normal das operações; e  

II – Variação do custo histórico. Uma vez integrado ao patrimônio, os componentes 

patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer variações decorrentes dos seguintes 

fatores:  

 

a) Custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de 

caixa, os quais teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes fossem 

adquiridos na data ou no período das demonstrações contábeis. Os passivos são 

reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que 

seriam necessários para liquidar a obrigação na data ou no período das demonstrações 

contábeis;  

 

b) Valor realizável. Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalentes de 

caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda em uma forma ordenada. Os passivos 

são mantidos pelos valores em caixa e equivalentes de caixa, não descontados, que se 

espera seriam pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das 

operações da Entidade;  

c) Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo 

futuro de entrada líquida de caixa que se espera seja gerado pelo item no curso normal 

das operações da Entidade. Os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado 

do fluxo futuro de saída líquida de caixa que se espera seja necessário para liquidar o 

passivo no curso normal das operações da Entidade; 

d) Valor justo. É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, 

entre partes conhecedoras, dispostas a isso, em uma transação sem favorecimentos; e  

 

e) Atualização monetária. Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional 

devem ser reconhecidos nos registros contábeis mediante o ajustamento da expressão 

formal dos valores dos componentes patrimoniais. 

§ 2º. São resultantes da adoção da atualização monetária: 

I – a moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, não representa 

unidade constante em termos do poder aquisitivo;  

II – para que a avaliação do patrimônio possa manter os valores das transações 

originais, é necessário atualizar sua expressão formal em moeda nacional, a fim de que 

permaneçam substantivamente corretos os valores dos componentes patrimoniais e, por 

consequência, o do Patrimônio Líquido; e  
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III – a atualização monetária não representa nova avaliação, mas tão somente o 

ajustamento dos valores originais para determinada data, mediante a aplicação de 

indexadores ou outros elementos aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da 

moeda nacional em um dado período. (Redação dada pela Resolução CFC nº. 1282/10) 

Nota: o artigo 8º, seu § único, e os incisos I, II e III, que tratavam do 

Princípio da Atualização Monetária foram revogados pela Resolução CFC nº. 

1282/10. 

SEÇÃO VI 

O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 9º. 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. Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a 

simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas. (Redação dada pela 

Resolução CFC nº. 1282/10).  

 

SEÇÃO VII  

 

O PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA  

 

Art. 10. O Princípio da PRUDÊNCIA determina a adoção do menor valor para os 

componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se apresentem 

alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que 

alterem o patrimônio líquido. 

Parágrafo único. O Princípio da Prudência pressupõe o emprego de certo grau de 

precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições 

de incerteza, no sentido de que ativos e receitas não sejam superestimados e que 

passivos e despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao 

processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. (Redação dada 

pela Resolução CFC nº. 1282/10)  

Art. 11. A inobservância dos Princípios de Contabilidade constitui infração nas alíneas 

“c”, “d” e “e” do art. 27 do Decreto-Lei n.º 9.295, de 27 de maio de 1946 e, quando 

aplicável, ao Código de Ética Profissional do Contabilista. (Redação dada pela 

Resolução CFC nº. 1282/10)  

Art. 12. Revogada a Resolução CFC n.º 530/81, esta Resolução entra em vigor a partir 

de 1º de janeiro de 1994.  

Brasília, 29 de dezembro de 1993.  
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Contador IVAN CARLOS GATTI  

8- Patrimônio 

Patrimônio é um conjunto de Bens, direito e Obrigações de uma pessoa, 

avaliado em moeda. Incluímos neste grupo também as obrigações uma vez que 

relacionando-se apenas bens e direitos não se pode identificar a verdadeira situação de 

uma pessoa ou empresa. 

 

 

Patrimônio =  

 

 

8.1- Bens 

 

Bens são itens capazes de satisfazer as necessidades humanas e suscetíveis de 

avaliação econômica, podendo ser : 

 Bens de uso: balcão, prateleira, espelho etc. 

 Bens de Consumo: Papel pra embrulho, material para limpeza, Pó de 

café 

 Bens de Troca: Mercadoria para venda 

Bens podem ainda ser classificados como materiais (tangíveis) sendo aqueles 

que possuem corpo, podendo ser móveis e imóveis, e bens imateriais (intangíveis) 

formando o grupo daqueles que não possuem corpo, não tem matéria. Exemplo: Marcas 

e Patentes. 

 

8.2 – Direitos 

 

Normalmente as empresa vem mercadorias ou prestam serviços  e 

disponibilizam para seus clientes como forma de pagamento,  a venda a prazo.  Quando 

isto ocorre a empresa não recebe no ato o valor correspondente à venda, adquirindo o 

direito de receber o valor da venda no prazo determinado. 

Portanto, direitos são valores a receber de terceiros, que , geralmente, aparecem  

como os nomes do elementos seguidos da expressão a Receber: 

Bens, Direitos e 

Obrigações 

 

Direi 
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 Duplicatas a Receber 

 Promissórias a Receber 

 Aluguéis a Receber. 

Em Contabilidade, portanto, entende-se como Direito a Receber o poder de 

exigir alguma coisa.  O funcionário por exemplo, após um mês de trabalho, tem o 

Direto de receber seu salário. 

Memorize 

Bens e Direitos devem ser mensuráveis em dinheiro, caso seja impossível mensurá-los, 

não poderão ser considerados ativos, devido a impossibilidade de registro, em face da 

ausência de valores para sua identificação. 

 

 

8.3-  Obrigações 

 

De forma simples, podemos definir obrigações como dívidas com outras pessoas 

(Físicas e Jurídicas). São compromissos firmados e que serão exigidos quando seus 

vencimentos.   

Exemplos: 

 Salários a Pagar 

 Empréstimos bancários a Pagar 

 Encargos Sociais a Pagar (FGTS, INSS) 

 Impostos a Pagar 

 Contas a Pagar (Fornecedores) 

 

8.4 – Aspectos Qualitativo e Quantitativo: 

8.4.1 - O Aspecto Qualitativo  

Qualifica os bens, direitos e obrigações, com a intenção de melhorar o que o 

patrimônio da empresa. Exemplo: 

Bens: Dinheiro, Veículos, Máquinas 

Direitos: Duplicatas a Receber, Promissórias as Receber 

Obrigações: Duplicatas a Pagar, Impostos a Pagar 
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8.4.2- Aspecto Quantitativo 

 

Consiste em mensurar o Patrimônio da empresa, esclarecendo o que e quanto a 

empresa tem em Bens, Direitos e Obrigações. 

Bens 

Dinheiro  ...............................  R$   5.000,00 

Veículos.................................  R$ 25.000,00 

Máquinas................................  R$10.000,00 

 

Direitos  

Duplicar a Receber  ...............  R$   3.000,00 

Promissoras a Receber ..........   R$   2.000,00 

 

Obrigações 

Duplicatas a Pagar ..................  R$   8.000,00 

Impostos a Pagar .....................  R$      500,00 

 

 

8.5 - Patrimônio Líquido  

 

O Patrimônio Líquido (PL) é o quarto grupo de elementos patrimoniais, que 

em conjunto com Bens, Direitos e Obrigações, completa a demonstração Contábil 

denominada Balanço Patrimonial. 

O PL é o valor aplicado pelos sócios para a constituição da empresa. Marion ( 

1982, p.66) diz que: “O Patrimônio Líquido evidencia recursos dos proprietários 

aplicados no empreendimento. A aplicação inicial dos proprietários (a primeira 

aplicação) denomina-se, contabilmente, capital”.  

As fontes mais conhecidas do PL são o capital investido pelos sócios e o lucros 

obtidos. 

 

Memorize 

Patrimônio Líquido= Bens + Direitos (-) Obrigações 
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8.6 – Representação Gráfica do Patrimônio 

 

 

                                                         Patrimônio 

Elementos Positivos Elementos Negativos 

Bens 

Caixa (dinheiro) 

Móveis e Utensílios 

Estoque de Mercadorias 

 

Direitos 

Duplicatas a Receber 

 

 

 Obrigações 

Salários a Pagar 

Impostos a pagar 

 

O Lado esquerdo do gráfico representa  o lado positivo (Bens e Direitos). Neste 

lado portanto teremos os chamados elementos ATIVOS. 

O Lado direito por sua vez representa  o lado negativo (Obrigações), elementos 

do PASSIVO. 

                                                         Patrimônio 

Ativo Passivo 

Bens 

Caixa (dinheiro) 

Móveis e Utensílios 

Estoque de Mercadorias 

 

Direitos 

Duplicatas a Receber 

 

 

 Obrigações 

Salários a Pagar 

Impostos a pagar 

 

8.7 - Ativo e Passivo 

 

Ativo é portanto o conjunto de bens e direitos controlado pela empresa. São os 

itens positivos do Patrimônio  proporcionando  ganhos para empresa. Exemplos de 

ativos são:   

 Mercadorias(estoque) 

 Automóveis (veículos) 

 Dinheiro (Caixa) 

 

Passivo   
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Conjuntos de elementos que representam as obrigações que serão exigíveis da 

empresa. 

 Salários a Pagar 

 Empréstimos Bancários 

 Impostos a Pagar 

Temos então: 

 

 

 

Para um melhor entendimento de Ativo e Passivo, é importante conhecer o 

Balanço Patrimonial. 

 

9- Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial é o principal relatório gerado pela Contabilidade. 

Conforme Ribeiro (2001, pg.229): “ O Balanço Patrimonial é a demonstração financeira 

que evidencia, resumidamente, o Patrimônio da entidade, quantitativa e 

qualitativamente”. 

Como já informado, anteriormente,  O Patrimônio Líquido é o quarto grupo de 

elementos patrimoniais, que em conjunto com Bens, Direitos e Obrigações, completa o 

Balanço Patrimonial.  

Vejamos então como fica a Representação Gráfica do Balanço Patrimonial:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bens 

Direito 

ATIVO 

Obrigações 

PASSIVO 
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                                               Balanço Patrimonial 

Ativo Passivo 

Bens 

Caixa (dinheiro) 

Móveis e Utensílios 

Estoque de Mercadorias 

 

Direitos 

Duplicatas a Receber 

 

 

 Obrigações 

Salários a Pagar 

Impostos a pagar 

 

 

Patrimônio Líquido 

 

O quarto grupo de contas patrimoniais, PL, fica do lado do Passivo?   Mas não 

representa  capital (dinheiro) ou lucros?  Do lado do Passivo não ficam os elementos 

negativos? 

Lembre-se: no PL estão os valores investidos pelos sócios da empresa. 

Portanto, esta o dinheiro “emprestado” pelo sócios para a empresa para que ela trabalhe 

e produza lucros.  

Marion (2009, p.59) diz que: 

[...] a empresa, pessoa jurídica, fica devendo (obrigação) para 

seus proprietários, que, por lei, não podem exigir (para não 

extinguir a empresa) seu dinheiro de volta, enquanto a empresa 

estiver em funcionamento (continuidade). Por isso o patrimônio 

líquido é conhecido como obrigação não exigível (que não pode 

reclamar, cobrar, exigir de volta).  

 

Memorize 

PL= Ativo (Bens + Direitos) – Passivo Exigível (Obrigações exigíveis) 

 

9.1 Origens e Aplicações 

 

O termo capital em contabilidade significa recursos. Podem ser: 

 Capital Nominal: investimento dos sócios, registrado pela empresa na 

conta de “capital”. Só é alterado quando for efetuada alteração 

contratual, decisão de assembleias e outras. Também chamado de 

Capital Social. 

 Capital Próprio: Corresponde ao Patrimônio Líquido. Abrange o 

capital inicial e suas variações. 



 
 

19 
Prof. Ivã C. Araújo 

 Capital de Terceiros: recursos de outra pessoas (físicas e jurídicas) 

 Capital subscrito: capital que os sócios se comprometeram  a investir 

na empresa, compromisso firmado no contrato social. 

 Capital a Integralizar: parte do capital subscrito que ainda não foi 

entregue pelo subscritor à empresa. 

 

Memorize 

Contrato Social representa para a Pessoa Jurídica, a grosso modo,  o mesmo que a 

Certidão de nascimento para as pessoas físicas. 

Todos os recursos que entram numa empresa passam pelo PL e pelo Passivo. 

Recursos estes que tem sua origem dos Proprietários (PL) , bancos, financeiras, governo 

etc. Conclui-se portanto, que a identificação dos recursos está no Passivo e no PL. 

Já o Ativo apresenta onde os recursos foram aplicados:  estoque, veículos, 

máquinas, caixa etc. Desta forma a empresa só pode aplicar no ativo aquilo que tem 

origem no Passivo e no PL. Daí a necessidade dos dois lados do Balanço Patrimonial 

apresentarem o mesmo valor.   

.                                               Balanço Patrimonial 

Ativo Passivo 

Bens 

Caixa .....................................R$15.000,00 

Estoque de Mercadorias.........R$11.000,00 

 

 

 

Total do Ativo: ...................R$26.000,00 

 Obrigações 

Fornecedores ..  ......... R$  1.000,00 

 

Patrimônio Líquido 

Capital ....................... R$25.000,00 

 

Total do Passivo.........R$26.000,00 

 

Memorize 

Ativo = Passivo + PL 

Além do Balanço Patrimonial as principais demonstrações financeiras 

obrigatórias por lei a partir de 2008 são: 

 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); 

 Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA); 

 Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC); 

 Demonstração do Valor Adicionado (DVA)- está obrigatória apenas 

para as companhias abertas, ou seja, as negociam ações na Bolsa de 

Valores. 
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9.2-  Balanços Sucessivos 

 

Como vimos o BP reflete o saldo de todos os bens, direitos e obrigações da 

entidade no período de tempo. Como seria muito trabalhoso alterar o balanço 

patrimonial a cada nova operação (compra, venda etc.), faz necessário a utilização de 

balanços sucessivos, ou seja, elaboramos o balanço de um determinado momento e 

iniciamos a elaboração de outro para o período seguinte. 

Vejamos o Exemplo abaixo: 

Considere que a empresa Conta Contas Ltda. tenha:  

1) Investimento inicial dos sócios (compromisso), conforme consta em 

seu contrato social, no valor de R$ 10.000,00. 

Os sócios então assumiram um compromisso de transferir recursos no valor de 

R$10.000,00 para a empresa portanto temos os seguintes fatos: 

a) Direito a receber do sócios (Ativo); e 

b) A empresa, recebendo o valor dos sócios (Patrimônio Líquido) contrai 

obrigação com os mesmos. 

 

Balanço Patrimonial 

em___/___/____ 

Ativo Passivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total do Ativo: ......................R$ 0,00 

  

 

 

______________________________________ 

Patrimônio Líquido 

Capital Social 

   Capital Social........................R$10.000,00 

   (-) Capital a Integralizar .......R$10.000,00* 

Total do Passivo: ...................R$          0,00 

 

*O Capital a Integralizar embora represente um direito, conforme 

determina a lei nº 6.404/76, em seu art. 182 deve ser apresentada como 

redutora do capital social no Balanço Patrimonial. 
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2) Integralização de R$5.000,00, parte do Capital em dinheiro. Desta 

forma , 50% do Capital prometido pelo sócios, será integralizado 

na conta caixa: 

  

Balanço Patrimonial 

Em___/___/_____ 

Ativo Passivo 

 

Ativo Circulante 

   Disponibilidades  

      Caixa ................R$5.000,00 

 

 

 

Total do Ativo: ......R$ 5.000,00 

  

 

______________________________________ 

Patrimônio Líquido 

Capital Social 

   Capital Social........................R$10.000,00 

   (-) Capital a Integralizar .......R$ 5.000,00* 

Total do Passivo: ...................R$ 5.000,00 

 

 

3) Aquisição de instalações  a vista e em dinheiro, no valor de 

R$2.000,00.  

Haverá portanto uma redução do disponível com surgimento da conta 

instalações. 

Balanço Patrimonial 

em___/___/____ 

Ativo Passivo 

Ativo Circulante 

   Disponibilidades  

      Caixa ........................R$3.000,00 

 

Ativo não Circulante 

   Imobilizado 

    Instalações.....................R$2.000,00 

 

 

Total do Ativo: ...............R$ 5.000,00 

  

 

 

______________________________________ 

Patrimônio Líquido 

Capital Social 

   Capital Social........................R$10.000,00 

   (-) Capital a Integralizar .......R$5.000,00* 

 

Total do Passivo: ...................R$ 5.000,00          
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9.3-  Balanço Patrimonial – Grupo de Contas 

 

Para um melhor  entendimento e facilitar a leitura do BP colocamos as contas 

de mesmas características em grupos específicos. Para exemplificar, não seria mais 

coerente colocar a conta Caixa em conjunto com as Bancos, onde constam os valores 

depositados e que também são dinheiro disponível? Da mesma forma devemos proceder 

no Passivo , agrupando as contas que serão liquidas a curto prazo. 

A legislação brasileira estabelece dois grupos de contas para o Ativo e 

praticamente três para o passivo: 

 Ativo: circulante e Não circulante 

 Passivo: Circulante, Não circulante e Patrimônio líquido 

 

Para entendermos como funciona o conceito de Circulante e Não Circulante, 

precisamos entender o conceito de Curto e Longo Prazo. 

Curto prazo normalmente significa um período de até um ano. No Balanço 

Patrimonial, por exemplo, em 31 de dezembro, todas as contas a receber e a pagar no 

próximo exercício (nos próximos 365 dias) devem ser classificados a curto prazo. 

Portanto, longo prazo, seria significa um período superior a um ano. Um exemplo de 

longo prazo é um empréstimo bancário de 5 anos.   

Vale lembrar que estes conceitos estão relacionados ao ciclo operacional dos 

negócios. Uma empresa rural por exemplo, que cria, engorda e revende gado, tem um 

ciclo operacional maior que um ano, portanto alterando o conceito de Curto e Longo 

Prazo. 

 

9.4 – Ativo Circulante 

 

Neste grupo estão todos os valores que será, a curto prazo, convertidos em 

dinheiro. Podemos citar, o caixa e banco , que já são dinheiro e itens a curto prazo como 

estoques e duplicatas a receber. Segundo Ribeiro (2001, pg. 66): 

Neste grupo encontra-se todas as contas que representam os Bens e os 

Direitos que, devido a sua finalidade, em sua maioria, estão constante 

circulação. Correspondem aos recursos aplicados em elementos que estão em 

franco movimento, como, por exemplo, a conta Caixa, que a todo instante 

está sendo movimentada (entra e sai dinheiro).  
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9.5 – Ativo Não Circulante 

 

É divido em : 

 Realizável a Longo Prazo: Neste grupo serão classificadas as contas 

do Ativo que serão realizados a longo prazo. Exemplo títulos a receber, 

referente a um imóvel vendido com prazo de pagamento para 5 anos. 

 Investimentos:  são classificados neste grupo, os investimentos feito 

pela empresa em outra sociedade e outros investimento que não se 

destinam à atividade principal da empresa. 

 Imobilizado: são bens corpóreos destinados  à manutenção da 

atividade  principal da entidade ou exercidos com esta finalidades. São 

registrados, também neste grupo, os bens decorrentes de operações que 

transfiram à empresa os benefícios, riscos e controle destes bens. Ex.: 

máquinas, prédios em uso, veículos, instalações etc. 

 Intangível: São bens incorpóreos destinados à manutenção da empresa 

. Ex. marcas e patentes, software etc. 

 

 

9.6 – Passivo Circulante 

 

Registra-se neste grupo as dividas com terceiros que serão pagas a curto prazo:  

fornecedores de mercadorias , salário a pagar, impostos a pagar, empréstimos a pagar. 

 

9.7 - Passivo Não Circulante 

 

Evidencia-se neste grupo as obrigações a pagar pela empresa com prazo a 

pagar maior que 12 meses. Ex. financiamentos. 

 

9.8 – Patrimônio Líquido 

 

Segundo Favero (2009)  é o total de recursos aplicados pelos proprietários na 

empresa., geralmente composto por Capital e Lucros Retidos , ou seja, parte do lucro 

não distribuído as donos e reinvestida na empresa. 
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Exemplo de Balanço Patrimonial 

Ativo Passivo 
 31-12-13 31-12-12  31-12-13 31-12-12 

Circulante 

   Disponível 

   Dup. a Receber 

   Estoque 

 

     800 

  6.200 

10.000 

 

    500 

 4.500 

 8.000 

Circulante 

  Fornecedores 

  Salários a Pagar 

  Impostos a Pagar 

  Encargos a Pagar 

  Empréstimos Banc. 

  Contas a Pagar 

 

  5.000 

  6.000 

  2.000 

  1.000 

  2.800 

     200 

 

  2.000 

  4.000 

  5.000 

  1.000 

  1.000 

  1.000 

Total do 

Circulante 

17.000 13.000 Total do Circulante 17.000 14.000 

Não Circulante 

  Realizável a L 

Prazo 

     Títulos a 

Receber 

 

 

11.000 

 

 

  5.000 

Não Circulante 

 Exigível a L Prazo 

   Financiamentos 

 

 

 20.000 

 

 

 10.000 

 11.000   5.000   20.000  10.000 

Investimentos 

 Ações Outras 

Cias. 

 

10.000 

 

  6.000 
Patrimônio Líquido 

  Capital 

 

 26.000 

 

 13.000 

 10.000   6.000 Total do P.L.  26.000  13.000 

Imobilizado 

  Prédios 

  Veículos 

  Móveis e 

Utensílios  

  Máquinas e 

Equip. 

 

  8.000 

  2.000 

  4.000 

  4.000 

   

  4.000 

  1.000 

  2.000 

  2.000 

 

 18.000   9.000 

Intangível 

  Marcas e 

Patentes 

 

  7.000 

  

  4.000 

Total Não 

Circulante 

46.000 24.000 

Total 63.000 37.000 Total  63.000   37.000 
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10 - Contabilidade Geral 1 – Exercícios 

CAPÍTULO 1 AO 6 

 

1- Quem são os usuários internos da contabilidade de uma empresa? 

2 – Que tipo de ciência a contabilidade é? 

3- O que é o método das partidas dobradas? 

4 - O que é Contabilidade? 

5- Qual o objetivo da Contabilidade? 

6- Cite 5 campos de aplicação da Contabilidade. 

7 – Indique a alternativa correta. São usuários internos da Contabilidade: 

8- Quem são os usuários externos da contabilidade? 

9 -  Cite cinco usuários da informação contábil, evidenciando o tipo de informação 

mais importante de que necessitam. 

10 – O que faz um auditor interno? 

11 – O que é a contabilidade de Custos? 

___________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO  7 

 

Princípios e convenções contábeis: Conceito, identificação, resolução n. 

750/1993. 

 

1 - Faça um resumo da resolução explicando cada um dos princípios 

contábeis. 

___________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO 8 – Patrimônio 

 

1 – Explique o que é Aspecto Quantitativo. 

2– Assinale a alternativa que apresenta apenas Bens Móveis: 

 

a) Dinheiro, Terrenos, Duplicatas. 

b) Fornecedores, Mesas, Armários 

c) Armários, Mesas, Salários a Pagar 

d) Armários, Mesas, Máquinas de Escrever 

e) Nenhuma das Alternativas Anteriores 

 

3– Coloque V para Verdadeiro e F para falso: 

(    ) Elementos positivos são as Obrigações 

(    ) Elementos positivos são os Bens e as Obrigações 

(    ) Elementos positivos são os Bens e os Direitos. 

(     ) Ativo é composto por Bens e Obrigações 

 

4 – Qual o conceito de patrimônio? 

 

5-  Porque incluir As obrigações dentro do grupo Patrimônio, sendo que são 

valores a pagar? 

6  - O que são bens? 

7 – Assinale a alternativa que tem apenas obrigações: 

a) Fornecedores, Duplicatas a Receber, Dinheiro 

b) Móveis, Clientes, Fornecedores 

c) Fornecedores, Salários a Pagar, Impostos a Pagar 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

8– O que são direitos? 

9 – Cite 5 exemplos de bens. 
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10 – O que é o Patrimônio Líquido? 

11 – Monte a estrutura do Balanço Patrimonial com as contas: 

 

Impostos a Pagar 

Encargos a Pagar 

Bancos conta movimento 

Moveis e Utensílios 

Estoque de Mercadorias 

Duplicatas a Receber  

Salários a Pagar 

Caixa 

 

 

Patrimônio 

Elementos Positivos Elementos Negativos 

Bens 

 

 

 

 

 

Direitos 

 

 

 Obrigações 

 

 

12 – Conceitue  o que é para a Contabilidade Ativo e Passivo. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

CAPÍTULO 9 – BALANÇO PATRIMONIAL 

1-  O que é o Balanço Patrimonial? 

 

2- Explique o que é Capital Social, Capital Subscrito e Capital a Integralizar. 

 

3- Que valores serão classificados no Grupo Patrimônio Líquido? 
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4- O que é o Contrato Social? 

5- Além do Balanço Patrimonial, quais outras demonstrações são Obrigatórias 

por lei? 

 

6- Considerando uma empresa de confecções marque A para Ativo  e P para 

Passivo, 

   (    ) Geladeira  (   )Veículos  

 (   ) INSS a pagar   (    ) Terrenos  

(    ) Salários a pagar  (    ) Mercadorias 

(    )  Dinheiro  (    ) ICMS a pagar  

(    ) Móveis e Utensílios  (    )  Equipamentos de Informática  

(    )Seguros a Pagar  (    ) FGTS a recolher  

 (   ) Pro-labore a pagar   (    ) Bancos conta movimento  

 

7- Porque os dois lados do Balanço Patrimonial apresentam o mesmo valor? 

 

8 -  Utilize as contas abaixo e elabore o Balanço Patrimonial: 

 

Duplicatas a Receber 40,00 

Duplicatas a Pagar 35,00 

Salários a Pagar 15,00 

Promissórias a Receber 10,00 

Caixa 30,00 

Móveis 50,00 

Impostos a Pagar 30,00 

Estoque de Mercadorias 20,00 

 

9 -  Elabore o Balanço Patrimonial para cada operação. Considere que a empresa 

Descontrolada Ltda. tenha:  

1) Investimento inicial dos sócios (compromisso), conforme consta em 

seu contrato social, no valor de R$ 11.000,00. 

2) Integralização de R$7.000,00, parte do Capital em dinheiro.  

3) Aquisição de instalações  a vista e em dinheiro, no valor de 

R$3.000,00.  

 

10 – Qual a diferença entre Ativo circulante e Ativo Não Circulante?  
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11 – Explique divisões do Ativo não Circulante? 

12- O que é o Passivo não Circulante? 
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