CONTABILIDADE - AULA I
1 - CONCEITOS
A Contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de
decisões dentro e fora da empresa.
A contabilidade pelo seu conjunto de princípios, normas e procedimentos próprios é uma ciência com
objetivo de conhecer a situação patrimonial das pessoas e as suas mutações.
" É a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades mediante o registro, a demonstração
Expositiva e a interpretação dos fatos nele ocorridos, com o fim de oferecer informações sobre sua
composição e variações, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza
patrimonial"
( Hilário Franco)
" É a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro relativo aos fatos
da administração econômica".
(1º Congresso Brasileiro de Contabilidade - 1924)
2 - OBJETO DA CONTABILIDADE
É o patrimônio estudando seus aspectos dinâmicos e estáticos.
Aspectos estáticos: É a composição e os valores dos seus diversos elementos.
Aspectos dinâmicos: As mutações patrimoniais no tempo.
3 - OBJETIVO DA CONTABILIDADE
O objetivo da contabilidade é permitir o estudo e o controle dos fatos decorrentes da gestão do
patrimônio das entidades econômicos - administrativas.

4 - FINALIDADE DA CONTABILIDADE
A principal finalidade da contabilidade é permitir a obtenção de informações econômicas e
financeiras acerca da entidade, através do planejamento e controle.
Planejamento - consiste em adotar um modelo de ações dentre diversos outros possíveis. Pode
abranger toda a entidade, com a mudança do comportamento até hoje adotado ou apenas
parcialmente, dependendo do objetivo maior da organização.
Controle - está ligado à análise da obediência das definições adotadas pela organização, verificando
o desempenho da empresa e se suas metas foram atingidas.
5 - CAMPO DE ATUAÇÃO DA CONTABILIDADE:

O campo de atuação da Contabilidade abrange todas as entidades econômico-administrativas, até
mesmo as pessoas de direito público, como a União, os Estados, os Municípios, as Autarquias etc.
Entidades econômico-administrativas: são organizações que reúnem os seguintes elementos:
pessoas, Patrimônio, titular, ação administrativa e fim determinado.
As entidades econômico-administrativas, são classificadas:
a. Entidades com fins econômicos (empresas) - visam o lucro.
b. Entidades com fim sócio-econômico (instituições), visam superávit que reverterá em
benefício de seus intregantes. Ex.: associações de classe
c. Entidades com fins sociais - (instituições) - visam atender às necessidades da coletividade a
que pertençam. Ex.: União, os Estados e os Municípios.

6 - TÉCNICAS CONTÁBEIS
Para atingir sua finalidade são utilizadas as seguintes técnicas contábeis:
a) ESCRITURAÇÃO - É a técnica pela qual as ocorrências com efeitos no patrimônio são
registradas.
b) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - São os relatórios onde nos apresentamos a situação
patrimonial das empresas, a composição dos itens patrimoniais e os aspectos positivos e negativos da
empresa.
c) ANÁLISE DE BALANÇOS - É a técnica pela qual determina-se a capacidade de pagamento da
empresa, o grau de solvência, a evolução da empresa, a estrutura patrimonial e outras
d) AUDITORIA - Verifica ou revisa os registros, demonstrações e procedimentos adotados para a
escrituração, visando a avaliar a adequação e a veracidade das situações memorizadas e expostas.

Fonte: Contabilidade Geral fácil para concursos. Osni Moura Ribeiro, Editora Saraiva.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO:
1 - O objeto da contabilidade é:
a.
b.
c.
d.

o Balanço Patrimonial.
a escrituração.
o Patrimônio.
registrar os Fatos Administrativos.

2 - O objetivo da Contabilidade é:
a. permitir o estudo e o controle da gestão do patrimônio das entidades econômicoadministrativas.
b. o Patrimônio.
c. a entidade.
d. fornecer informações sobre o patrimônio das entidades
3 - A finalidade da Contabilidade é:
a. o Patrimônio.
b. permitir o estudo e o controle do Patrimônio.
c. permitir a seus usuários a obtenção de informações de natureza econômica e financeira acerca
da entidade.
d. registrar os fatos administrativos visando à elaboração do Balanço Patrimonial.
4 - (TTN-RJ/92) É função econômica Contabilidade:
a.
b.
c.
d.
e.

apurar lucro ou prejuízo.
controlar o patrimônio.
evitar erros e fraudes.
efetuar o registro dos fatos contábeis.
verificar a autenticidade das operações.

5 - (TFC/93) Escrituração, Atos Administrativos, Demonstrações Contábeis, Auditoria, Análise de
Balanços, Mecanismo do débito e do Crédito, Equação Fundamental do Patrimônio, Princípios
Contábeis.
Indique quantas técnicas contábeis constam dos itens acima.
a) duas b) quatro c) três d) cinco e) seis
RESPOSTAS:
1) c 2) a 3) c 4) a 5)b
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