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CONTABILIDADE 
 

I - CONCEITOS 

  

“ 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) 

 

1 – OBJETIVO DA CONTABILIDADE 

 Avaliar e controlar  a situação econômica e financeira  

de uma entidade. 

 

3 - 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. 

 

4 - FINALIDADE DA CONTABILIDADE  

A principal finalidade da contabilidade é permitir a 

obtenção de informações econômicas e financeiras acerca da 

entidade, tais informações são destinadas às pessoas 

interessadas no patrimônio. 
 

5 – FUNÇÕES DA CONTABILIDADE 

 Função Administrativa – Controle do patrimônio. 

 Função econômica – Apurar o rédito (resultado) , isto 

é, lucro ou prejuízo. 

 

6 - CAMPO DE ATUAÇÃO DA CONTABILIDADE: 

 O campo de atuação da Contabilidade abrange todas as 

entidades econômico-administrativas; isto é, são 

organizações que reúnem os seguintes elementos: pessoas 

(físicas ou jurídicas), Patrimônio, titular e ação administrativa. 
Visam lucro ou não, cujos objetivos podem ser sociais e/ou 

econômicos. 

 Azienda é uma denominação antiga para uma entidade 

econômico-administrativa, como sinônimo de fazenda. Palavra 

de origem italiana  que etimologicamente significa “coisa a 

fazer”. A nível de concursos podemos considerar azienda como 

um patrimônio, juntamente com a pessoa que o administra.  

 

 

7 - 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 nós 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. 
 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

 

1 - O objeto da contabilidade é: 

a) O controle do patrimônio. 

b) O fornecimento de informações aos seus usuários. 

c) O patrimônio. 

d) Apuração do lucro ou prejuízo da entidade. 

e) A entidade que possui um patrimônio. 

 
2 - 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. 

 

3 - (TTN-RJ/92) É função econômica Contabilidade: 

a)  apurar lucro ou prejuízo. 

b)  controlar o patrimônio. 

c)  evitar erros e fraudes. 
d)  efetuar o registro dos fatos contábeis. 

e)  verificar a autenticidade das operações. 

 

4 - (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 

 

 

 

II - PATRIMÔNIO 

 

1 - CONCEITO 

    O   termo patrimônio significa, a princípio, o conjunto de 
bens pertencentes a uma pessoa ou a uma empresa. Compõe-se 

também de valores a receber ( ou dinheiro a receber). Por isso, 

em contabilidade esses valores a receber são denominados 

direitos a receber ou, simplesmente, direitos. 

 Relacionando-se, todavia, apenas bens e direitos, não se 
pode identificar a verdadeira situação de uma pessoa ou 

empresa. É necessário evidenciar as obrigações (dívidas) 

referentes aos bens e direitos. Por exemplo, se você disser que 
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tem como patrimônio um apartamento e não fizer referência à 

dívida com o banco financiador  ( em caso de ter sido adquirido 

através desse sistema de crédito ), sua informação é incompleta 

e pouco esclarecedora. 

 

 Em Contabilidade, portanto, a palavra patrimônio tem sentido 

amplo: por um lado significa o conjunto de bens e direitos 

pertencentes a uma pessoa ou empresa; por outro lado inclui as 

obrigações a serem pagas. 

 

 

PATRIMÔNIO DE UMA PESSOA  

OU DE UMA EMPRESA 

Bens e 
Direitos (a Receber) 

Obrigações   
 (a serem pagas) 

 

 

2 - BENS 

Entendem-se por bens as coisas úteis, capazes de 

satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. Se eles 

têm forma física, são palpáveis, denominam-se bens tangíveis: 

veículos, imóveis, estoques de mercadorias, dinheiro, móveis e 

utensílios (moveis de escritórios), ferramentas etc. 

Os bens incorpóreos, isto é, não constituídos de 

matérias, denominam-se bens intangíveis. Normalmente são as 

marcas ( ex.: Coca-Cola, Lojas Americanas) e as patentes de 

invenção. 
 

Outras classificações de bens: 

 Bens imóveis: são os não  removíveis: edifícios, 

construções, árvores etc. 

 Bens móveis: são aqueles que podem ser removidos: 

animais, máquinas, equipamentos, estoques de mercadorias 

etc. 

 Bens numerários: Caixa, bancos, aplicações, etc. 

 Bens de venda: Mercadorias, matérias-primas, etc 

 Bens de uso: Imóveis, veículos, móveis e utensílios, 

equipamentos de informática, marcas e patentes, etc. 
 

3 - DIREITOS 

 Em Contabilidade entende-se por Direito ou Direito a 

Receber o poder de exigir alguma coisa. São valores a receber, 

títulos a receber, contas a receber etc. 

 O direito a receber mais comum decorre das vendas a 

prazo, ou seja, quando se vendem mercadorias a outras 

empresas, o pagamento não é efetuado no ato mas no futuro; a 

empresa vendedora emite uma duplica como um documento 

comprobatório. Esse direito denomina-se duplicatas a receber. 

 Outros exemplos de direitos: aluguéis a receber, 
promissórias a receber, ações a receber etc. 

 

4 - OBRIGAÇÕES 

São dívidas com outras pessoas. Em Contabilidade tais 

dívidas são denominadas obrigações exigíveis, isto é, 

compromissos que serão reclamados, exigidos: pagamento na 

data do vencimento. 

Em caso de um empréstimo bancário, você fica 

devendo ao banco (empréstimo a pagar). Se a dívida não for 

liquidada na data do vencimento, o banco exigirá o pagamento. 

Uma obrigação exigível bastante comum  nas 

empresas é a compra de mercadorias a prazo (exatamente o 

contrário de duplicatas a receber): ao comprar a prazo, a 

empresa fica devendo para o fornecedor da mercadoria; por 

essa razão, essa dívida é conhecida como fornecedores (ou 

duplicatas a pagar). 

Outras obrigações: salários a pagar, impostos a pagar, 

financiamento, encargos sociais a pagar etc. 

 

5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 O patrimônio por si só não mede a efetiva riqueza de 
uma empresa. A empresa poderá estar a um passo da falência 

ou totalmente endividada, embora os números do seu 

patrimônio sejam elevados. Na verdade é necessário conhecer a 

riqueza liquida da pessoa ou empresa: somam-se os bens e os 

direitos e, desse total, subtraem-se as obrigações, o resultado é 

a riqueza líquida , ou seja, a parte que sobra do patrimônio para 

a pessoa ou empresa. Ela é denominada patrimônio líquido ou 

situação líquida.      

  

Face o exposto acima chegamos a “equação fundamental do 

patrimônio líquido”: 
 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO = BENS + DIREITOS (-) 

OBRIGAÇÕES 

 

 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

 

5) Associe os números: 

1.Bens, Direitos e Obrigação (  ) Bens imóveis 

2. Coisas úteis que satisfazem (  ) Direitos 
3. Tem forma física  (  ) fornecedores 

4. Bens vinculados ao solo (  ) Situação Líquida 

5. Estoques (bens removíveis) (  ) Bens móveis 

6. Títulos a receber  (  )  Contas a pagar 

7. FGTS    (  ) Prédios alugados 

8. Obrigações com o governo (  ) Patrimônio Líquido 

9. Compra de mercadorias a prazo (  ) Máquinas 

10. Diversas pequenas contas a (  ) Matéria-prima 

pagar  

11. Bens + Direitos - obrigações (  )Lado esquerdo 

12. Lado dos Bens e Direitos (  ) Patrimônio   
13. Riqueza Líquida  (  ) Impostos a pagar 

14. Bens de uso   (  ) Lado direito    

15. Bens de renda  (  ) Bem tangível 

16. Propriedade literária  (  ) Bem incorpóreo 

17. Bens de venda  (  ) Bens 

 

III - BALANÇO PATRIMONIAL (UMA INTRODUÇÃO) 

 

1 - CONCEITO 

Balanço Patrimonial é um relatório gerado pela 

contabilidade onde nós identificamos a saúde financeira e 

econômica da empresa no fim do ano ou em qualquer  data 
prefixada. 

BP é dividido em duas colunas: a do lado esquerdo é 

denominado Ativo, a do  lado direito, Passivo. O ideal seria 

denominar a segunda coluna Passivo e Patrimônio Líquido. 
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Entretanto a Lei das SA apresenta apenas  o termo passivo. Esta 

divisão é pura convenção. 

  

 

Balanço Patrimonial 

Ativo Passivo e Patrimônio Líquido 

 

2 - ATIVO  

 É o conjunto de bens  e direitos de propriedade da 

empresa. São os itens “positivos” do patrimônio; trazem 

benefícios, proporcionam ganho para empresa. 

 Fazem parte do ativo: estoque, máquinas, prédio, gado, 

duplicatas a receber, título a receber etc. 

 

Balanço Patrimonial 

Ativo Passivo e Patrimônio 

Líquido 

Bens 

estoque 

máquinas 
 

Direitos 

títulos a receber 

duplicatas a receber 

 

 

? 
 
 

 

 Observação: O Ativo é também denominado 

Patrimônio Bruto.   

 

3 - PASSIVO 

 Significa as obrigações exigíveis da empresa, ou seja, 

as dívidas que serão cobradas, reclamadas a partir da data do 
seu vencimento. É denominado também passivo exigível, 

dívidas com terceiros, recursos de terceiros, ou capital de 

terceiros.  

passivo exigível evidencia o endividamento da 

empresa; o seu crescimento de forma desmedida pode levar a 

empresa à concordata ou até falência. 

 Fazem parte do passivo: fornecedores, funcionários 

etc. 

 

Balanço Patrimonial 

Ativo Passivo e Patrimônio Líquido 

Bens 

estoque 

máquinas 

 

Direitos 
títulos a receber 

duplicatas a receber 

 

Passivo exigível 

Impostor a pagar 

 Fornecedores 

 

Patrimônio Liquido 

? 
 
 

 

4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 Representa o total das aplicações dos proprietários na 

empresa. 

 Toda empresa necessita de uma quantia inicial de 

recursos (normalmente dinheiro) para efetuar suas primeiras 

aquisições, seus primeiros pagamentos etc. Os proprietários, 

então, concedem suas poupanças com o objetivo de 

proporcionar à empresa os meios necessários ao início do 

negócio. Essa quantia inicial concedida pelos proprietários 

denomina-se, contábilmente,  capital social , que poderá ser 

aumentado a qualquer momento.  

 Dessa forma, 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 é conhecido como obrigação não 

exigível ( que não se pode reclamar, cobrar, exigir de volta. Se 

os proprietários quiserem retirar-se da sociedade, devem vender 
sua participação no capital para outras pessoas, sem 

envolverem a empresa. 

 Pelo fato de os proprietários não terem direito de 

reclamar seu dinheiro aplicado na empresa, enquanto esta 

estiver em processo de  continuidade, no mundo financeiro, o 

patrimônio líquido é denominado de recurso próprio ou capital 

próprio, ou seja, recursos que pertencem à própria empresa até 

a sua extinção. No encerramento da empresa os recursos seriam 

devolvidos aos proprietários. 

 Após o início de suas atividades operacionais, o 

Patrimônio líquido da empresa apresenta, além do capital social 
,  os seguintes elementos: 

 Lucro ou Prejuízos Acumulados - é o resultado 

operacional da empresa, evidentemente o objetivo 

principal da empresa é o lucro. Havendo lucro este 

terá várias destinações, a parte não distribuída 

ficará retida para futuras aplicações com o título de 

lucros acumulados. Havendo prejuízo, este poderá 

ser dividido entre os sócios, ou permanecer no 

Patrimônio com o título de Prejuízos Acumulados. 

 Reservas - Correspondes as partes dos lucros que 

são retiradas (reservadas) para determinados fins, 

como, por exemplo, a Reserva Legal, que pode ser 
utilizada para aumentar o Capital da empresa. 

 

 

5 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO E SUAS 

VARIAÇÕES 

Vamos acompanhar a formação do Patrimônio de uma 

empresa comercial prestadora de serviços e alguns exemplos de 

sua movimentação, representando, a cada acontecimento, a 

Situação Patrimonial respectiva. 

a) SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

 Diversas pessoas resolvem fundar uma sociedade 
anônima, denominada Garrincha S/A, com o capital subscrito e 

integralizado em dinheiro de $ 4.000,00: 

 

GARRINCHA S/A. - BALANÇO PATRIMONIAL EM 

20/01/X1 

ATIVO PASSIVO 

 

Caixa 4.000 

 

Total 4.000 

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital 4.000 

Total 4.000 

 

b) AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO 

 A empresa adquiriu em 05/02/X1, mediante 

pagamento à vista, um edifício de pela importância de $ 
1.200,00: 
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GARRINCHA S/A. - BALANÇO PATRIMONIAL EM 

05/02/X1 

ATIVO PASSIVO 

Caixa 2.800 

Imóveis 1.200 

 

 

Total 4.000 

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital 4.000 

 

Total 4.000 

 

c) COMPRA DE MATERIAIS 
 Para iniciar suas atividades mercantis,  a empresa 
comprou no dia 13/02 materiais eletrônicos no valor de $ 

2.000,00 à prazo: 

 

GARRINCHA S/A. - BALANÇO PATRIMONIAL EM 

13/02/X1 

ATIVO PASSIVO 

Caixa 2.800 

Imóveis 1.200 

Materiais 2.000 

 

 

Total 6.000 

Contas a pagar 2.000 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital 4.000 

 

 

Total 6.000 

 

d) COMPRA DE VEÍCULOS 
 A empresa comprou em 20/02/X1 veículos para uso, 

pagando à vista $ 200: 

 

 GARRINCHA S/A. - BALANÇO PATRIMONIAL EM 

20/02/X1 

ATIVO PASSIVO 

Caixa 2.600 

Imóveis 1.200 

Materiais 2.000 

Veículos 200 

 

 

Total 6.000 

Contas a pagar 2.000

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital 4.000 

 

 

Total 6.000 

 
 

e) VENDA DE PARTE DO EDIFÍCIO 

 Foi vendido em  28/02/X1um pavimento do edifício 

por $ 600,00, representado por uma nota promissória emitida 

pelo comprador: 

 

GARRINCHA S/A. - BALANÇO PATRIMONIAL EM 

28/02/X1 

ATIVO PASSIVO 

Caixa 2.600 

Imóveis 600 

Materiais 2.000 

Veículos 200 

Títulos a receber 600 
 

Total 6.000 

Contas a pagar 2.000

  

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital 4.000 
 

Total 6.000 

 

 

f) PAGAMENTO DE UMA OBRIGAÇÃO 

 Em 05/03/X1 foi pago $ 1.300 correspondente à parte 

da dívida da aquisição de materiais eletrônicos: 

 

GARRINCHA S/A. - BALANÇO PATRIMONIAL EM 

05/03X1 

Caixa 1300 

Imóveis 600 

Materiais 2.000 

Veículos 200 

Títulos a receber 600 
 

Total 4.700 

Contas a pagar 700

  

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital 4.000 
 

Total 4.700 

 

g)  RECEBIMENTO DE UM DIREITO 

 Em 10/03/X1 foram recebidos $ 400,00 referente ao 

pagamento parcial da venda do pavimento do edifício: 

 

GARRINCHA S/A. - BALANÇO PATRIMONIAL EM 

10/03X1 

 

Caixa 1700 
Imóveis 600 

Materiais 2.000 

Veículos 200 

Títulos a receber 200 

 

Total 4.700 

Contas a pagar 700
  

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital 4.000 

 

Total 4.700 

 

 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO  

 

6)  

I -  Represente graficamente, após cada fato ocorrido, a situação 
patrimonial da empresa Aplicação S/A, considerando-a em 

evolução, isto é, cada gráfico apresentado deve ser igual ao 

gráfico anterior, modificado pelas operações subsequentes. 

1) Investimento inicial de R$ 1.000, totalmente integralizado 

pelos sócios, sendo R$ 800 em dinheiro e R$ 200 em 

imóveis; 

2) Compras efetuadas de  móveis e utensílios no valor de  R$ 

100 e veículos a prazo, mediante aceite de duplicatas de  

R$ 400; 

3) Venda de um item dos móveis e utensílios (preço de custo) 

por R$ 40, mediante notas promissórias ; 

4) Empréstimo obtido junto a banco KLOT, no valor de R$ 
80 registrado como “empréstimos a pagar”; 

5) Pagamento, em dinheiro, de uma duplicata no valor de R$ 

50 referente a compra de veículos; 

6) Recebimento, em dinheiro, de uma promissória no valor de 

R$ 10 ( venda de móveis e utensílios) 

7) Aumento do capital social por parte dos sócios em 50%, 

metade em dinheiro e metade em imóveis. 

 

II -  Após o último fato das operações anteriores, responda: 

a) Qual foi o aumento percentual do patrimônio da 

empresa, em relação ao investimento inicial? 
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b) Qual é a participação percentual  do patrimônio 

liquido da empresa em relação ao Ativo e as suas 

obrigações? 

 

6 - SITUAÇÕES LÍQUIDAS PATRIMONIAS POSSÍVEIS 

Os elementos patrimoniais devidamente equacionados poderão 

apresentar 5 situações líquidas possíveis: 

 

1ª ) Ativo maior que o passivo ( A > P, PL > 0 ) 

Neste caso, a situação líquida chama-se: 

a)  situação líquida positiva 
b)  situação líquida Ativa 

c)  situação líquida Superavitária 

 

2ª ) Ativo menor que o passivo ( A< P, PL < 0 ) 

Neste caso, a situação líquida chama-se: 

a)  situação líquida negativa 

b)  situação líquida passiva 

c)  situação líquida deficitária 

d)  passivo a descoberto 

 

3ª ) Ativo igual ao  passivo ( A = P, PL = 0 ) 
Neste caso, a situação líquida é nula, inexistente, pois o Ativo é 

inteiramente absorvido pelas Obrigações. 

 

4ª ) Ativo igual à Situação líquida ( A = PL, P = 0 ) 

Neste caso a situação líquida é positiva, ocorre quando não há 

obrigações. 

5ª ) Situação líquida igual  ao  passivo ( PL = P, A = 0 ) 

Ocorre quando não há Ativo, apenas Obrigações. Neste caso, a 

situação líquida é negativa. 

 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

 
7) Represente graficamente os elementos patrimoniais abaixo e 

apure a situação líquida: 

a) 

Imóveis ........................................ 6.000,00 

Veículos ....................................... 1.500,00 

Títulos a pagar .............................. 5.000,00 

Títulos a receber ........................... 3.000,00 

Aluguéis a pagar ........................... 1.000,00 

Impostos a pagar........................... 4.500,00 

 

b) 
Veículos .......................................   4.000,00 

Móveis e Utensílios ......................   2.000,00 

Máquinas......................................   1.000,00 

Caixa ............................................   1.000,00 

Capital.......................................... 10.000,00 

Fornecedores ................................   2.000,00 

Impostos a recolher.......................   5.000,00 

Duplicatas a pagar ........................   7.000,00 

Clientes ........................................       500,00 

Aluguéis a receber ........................       500,00 

Prejuízos acumulados ...................  15.000,00 

 

7 - DIFERENCIAÇÃO ENTRE CAPITAL E 

PATRIMÔNIO 

 

De maneira geral o termo capital significa recursos. 

Capital próprio, portanto, denota recursos (financeiros ou 

materiais) dos proprietários ( sócios ou acionistas) aplicados na 

empresa. Capital de terceiros, por seu lado, significa recursos 

de outras pessoas (físicas ou jurídicas) aplicados na empresa. 

A importância que os proprietários investem 

inicialmente na empresa, cantabilmente, é denominada capital 

ou capital nominal. O valor inicial do capital nominal será 

modificado, normalmente aumentado com o passar do tempo. 

Em caso de os sócios (ou acionistas) se 

comprometerem a investir na empresa certa quantia, esse 
capital será denominado capital subscrito (assinado, 

comprometido). 

Ao cumprirem o contrato firmado, fornecendo 

dinheiro ou outros bens à empresa, os proprietários 

integralizam capital (realização do capital). Capital a 

integralizar  é, portanto, a parte do capital comprometido 

(subscrito) ainda não realizada. 

 

 

8 - ORIGENS x APLICAÇÕES  
Todos os recursos que entram numa empresa passam 

pelo passivo e patrimônio líquido. Os recursos (financeiros ou 

materiais) são originados dos proprietários (PL), fornecedores, 

governo, bancos, financeiras etc. que representam origens de 

recursos. Através do passivo e do patrimônio líquido, portanto, 

identificam-se as origens de recursos.  

O ativo, por sua vez, evidencia, todas as aplicações de 

recursos: aplicação no caixa, em estoque, em máquinas, em 

imóveis etc. 

A empresa, na verdade, só pode aplicar (ativo) aquilo 

que tem origem (passivo e PL). Evidentemente, havendo 

origem de $ 2.96 milhões , a aplicação deve ser de R$ 2.96 

milhões. Dessa forma, fica bastante simples entender por que o 
Ativo será sempre igual ao Passivo + PL. 

 

 

Balanço Patrimonial 

 

Ativo (aplicações) P e PL (origens) 

Aplicações              

 

De terceiros e 

próprio  

 

Se o total do Passivo + Patrimônio Líquido for R$ 

10.000, qual o total do ativo? O total é de R$ 10.000, só pode 

aplicar a quantia de R$ 10.000, nem um centavo a mais, nem 

um centavo a menos. 

 

8.1 - PRINCIPAL ORIGEM DE RECURSOS 

Sem dúvida nenhuma, a principal origem de recurso 

para as empresa é o lucro obtido no negócio. 
O lucro é a remuneração ao capital investido na 

empresa pelos proprietários. O lucro é sobra líquida à 

disposição dos proprietários da empresa que darão as várias 

destinações ao mesmo. 

 

 

8.2 - DISTINÇÃO ENTRE CAPITAL, CAPITAL 

PRÓPRIO, CAPITAL DE TERCEIROS E CAPITAL 

TOTAL 
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Observe o balanço abaixo: 

 

BALANÇO PATRIMONIAL DA CIA BIGODE S/A 

ATIVO PASSIVO 

Caixa  500 

Veículos 500 

Duplic. receber 150 

 

TOTAL  1.150 

 

Fornecedores               350 
PATRIMÔNIO LIQUIDO 
  Capital          800 

 

TOTAL       1.150  

 

 Capital - É um elemento do Patrimônio Líquido, representa 

o investimento inicial dos sócios. Ex.: os R$ 800,00 da Cia. 

BIGODE S/A. 

 Capital Total - corresponde todo os recursos que a empresa 
dispõe. Ex.: os R$ 1.150,00 da BIGODE S/A. 

 Capitais de  Terceiros - são as chamadas obrigações, é a 

parte de do patrimônio que a empresa deve para terceiros. 

 Capitais Próprios - É todo o Patrimônio Líquido. 

Capitais Próprios

Recursos do proprietário

Reservas

Lucros









 

 

 
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

 

8 - Situação Líquida Passiva é o mesmo que: 

a)  Passivo a Descoberto. 

b)  Negativa ou Superavitária. 

c)  Ativa ou Superavitária. 

d)  Nula ou Inexistente. 

 

9 - A equação: Ativo maior que zero, Passivo maior que zero e 

Situação Líquida menor que zero, evidencia: 

a)  Situação Líquida Positiva. 
b)  Situação Líquida Negativa. 

c)  Situação Líquida Superavitária. 

d)  Situação Líquida Nula. 

 

10 - A equação: Ativo maior que zero, Passivo maior que zero e 

Situação Líquida igual a zero, evidencia: 

a)  Situação Líquida Positiva. 

b)  Situação Líquida Negativa. 

c)  Passivo a Descoberto. 

d)  Situação Líquida Nula ou Inexistente. 

 
11 - (AFTN/85) Assinale a alternativa que indica situação 

patrimonial inconcebível: 

a)  Situação Líquida igual ao Ativo. 

b)  Situação Líquida maior que o Ativo. 

c)  Situação Líquida menor do que o Ativo. 

d)  Situação Líquida maior do que o Passivo Exigível. 

e)  Situação Líquida menor do que o Passivo Exigível. 

 

12 - Recursos Próprios ou Capital Próprio é o mesmo que: 

a)  Bens.   b) Direitos.  

c)   Obrigações.   d) Patrimônio Líquido. 

 

13 - Recursos de Terceiros ou Capitais de Terceiros é o mesmo 

que: 

a)   Bens.  b) Direitos. 

c)  Obrigações.  d) Patrimônio Líquido. 

 

14 - (FTE-MG/93) A empresa Cascata comprou uma máquina 

por R$ 350.000 em cinco prestações iguais, sendo uma entrada 

no ato da compra e quatro pagamentos mensais. Após a 

contabilização da operação, o patrimônio da empresa sofreu a 

seguinte alteração: 

a)  diminuiu o Ativo em R$ 70.000 e aumentou o Passivo em 
R$ 280.000. 

b)  aumentou o Ativo em R$ 280.000 e aumentou o Passivo em 

R$ 280.000. 

c)  aumentou o Ativo em R$ 280.000 e aumentou o Passivo em 

R$ 350.000. 

d)  aumentou o Ativo em R$ 350.000 e aumentou o Passivo em 

R$ 280.000. 

e)  aumentou o Ativo em R$ 350.000 e aumentou o Passivo em 

R$ 350.000. 

 

O Patrimônio da firma “Casa dos Artistas” apresenta-se da 
seguinte maneira: 

Caixa     8.000 

Mercadorias    600.000 

Móveis e Utensílios    40.000 

Duplicatas a Receber   30.000 

Banco com Movimento   80.000 

Capital Social    118.000 

Fornecedores    400.000 

Duplicatas a Pagar    200.000 

Empréstimo Bancário       40.000 

 

15 - O Ativo total da empresa é: 
 a) 608.000   b) 640.000    c)648.000   d)758.000  e)678.000 

 

16) O Passivo é de: 

 a)1.100.000   b) 60.000   c) 640.000   d) 1.340.000  e)900.000 

 

17) O capital próprio da empresa é: 

a) 126.000    b)8.000    c) 758.000   d) 88.000    e)118.000 

 

 

18) (TTN/91) 

 

ATIVO     x0             x1  PASSIVO         x0        x1 
Caixa 
Bancos 
Duplicatas a Rec. 
Veículos 
Total 

700 
1.600 
4.400 
5.300 

12.000 

7.400 
1.600 
2.000 
- 

11.000 

Fornecedores 
P. Liquido 
Capital 
Reservas 
Total 

1.600 
- 

10.000 
400 

12.000 

600 
- 

10.000 
400 

11.000 

  

Considerando os dados acima, pode-se afirmar que a totalidade 

das operações realizadas no período compreenderam: 

a) recebimento de duplicatas a receber no montante de R$ 

1.000 e pagamento de duplicatas a pagar no valor de R$ 

2.400. 

b) Venda de veículo por R$ 5.300 e recebimento de 

duplicatas no valor de R$ 2.400 
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c) Recebimento de duplicatas a receber no valor de R$ 2.400, 

pagamento a fornecedores no valor de R$ 1.000 e venda de 

veículo por R$ 6.000 

d) Venda de veículos por R$ 5.300, pagamento a 

fornecedores no valor de R$ 1.000 e recebimento de 

duplicatas a receber no valor de R$ 2.400 

e) Venda de veículos por R$ 6.000, pagamento de duplicatas 

a receber no valor de R$ 1.000 e recebimento de 

fornecedores no valor de R$ 2.400 

 

19) (DNIT – 2006/FJPF)- Numa empresa os ativos somam $ 
10.000, enquanto o passivo equivale a 60% daquele. Na 

hipótese de aumento do ativo para $ 16.000 e uma redução do 

passivo em 50% em relação ao anterior, o capital próprio atual 

é equivalente a: 

a) $ 7.000    b) $ 13.000     c) $ 10.000    d) $ 4.000   e) $ 3.000 

 

20) (PETROBRAS-2006/CESGRANRIO) A Empresa Sinai 

Ltda. foi adquirida pela Cia. Canaã S/A (incluindo ativos e 

passivos) por R$ 180.000,00, tendo os sócios recebido a 

importância em dinheiro. Sabendo-se que, na mesma data, os 

Ativos da Empresa Sinai montavam a R$ 300.000,00 e o 
Capital de Terceiros a R$140.000,00, pode-se afirmar que a 

operação gerou para os seus sócios, em reais, um(a): 

a) ganho de 20.000,00.  

b) ganho de 40.000,00. 

c) ganho de 320.000,00. 

d)  perda de 120.000,00. 

e) perda de 140.000,00. 
 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES: 

 

1) (BRASPETRO/ Cesgranrio) Pode-se definir Contabilidade 

como sendo um (a): 

a) Sistema de informações que registra as ocorrências que 

afetam o patrimônio de uma entidade, visando à obtenção 
de um resultado mensurável economicamente. 

b) Conjunto de princípios, normas e procedimentos que têm 

por finalidade ordenar os fatores de produção e controlar a 

sua produtividade e eficiência, visando  obter determinado 

resultado. 

c) Técnica que consiste na decomposição, comparação, 

análise e interpretação dos demonstrativos do estado 

patrimonial e do resultado econômico da entidade. 

d) Ciência que organiza, orienta e analisa os fenômenos 

relativos à produção, à acumulação, à distribuição e ao 

consumo dos bens materiais. 
e) Ciência que estuda o patrimônio, utilizando metodologia 

específica para coletar, registrar, acumular e analisar todos 

os fatos que afetam a situação patrimonial de uma 

entidade. 

 

2) (TRF) “O patrimônio, que a contabilidade estuda e controla, 

registrando todas as ocorrências nele verificadas”. 

“Estudar e controlar o patrimônio, para fornecer informações 

sobre sua composição e variações, bem como sobre o resultado 

econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial.”  

 As proposições indicam, respectivamente, 

a) a finalidade e o conceito da contabilidade 
b) o campo de aplicação e o objeto da contabilidade 

c) o campo de aplicação e o conceito da contabilidade 

d) a finalidade e as técnicas contábeis da contabilidade 

e) o objeto e a finalidade da contabilidade 

 

3) (TRF) Na maioria  das empresas comerciais, o Ativo 

suplanta o Passivo (obrigações). Assim, a representação mais 

comum do patrimônio de uma empresa comercial assume a 

forma: 

a) Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido 

b) Ativo + Patrimônio Líquido = Passivo 

c) Passivo + Ativo = Patrimônio Líquido 
d) Ativo Permanente + Ativo Circulante = Passivo 

e) Ativo + Situação Líquida = Passivo 

 

4) (TRF) Se o Passivo Exigível de uma empresa é de R$ 

19.650,00 e o Patrimônio Líquido é de R$ 9.850,00, o valor do 

seu Capital Próprio será de 

a) R$ 29.500,00    b) Zero  c) R$ 9.800,00   

d)R$ 9.850,00       e) R$ 19.650,00 

 

5) (TFC) Se o Patrimônio Líquido (PL) é diferença algébrica 

entre o Ativo (A) e o Passivo (P), os elementos patrimoniais 
poderão assumir somente os seguintes valores: 

a) A  0; P  0; PL  0 ou PL < 0 
b) A > 0; P > 0; PL > 0 

c) A  0; P > 0; PL > 0 

d) A > 0; P  0; PL  0 ou PL < 0 

e) A  0; P  0; PL  0  
 

6) (TFC) Em relação ao patrimônio bruto e ao patrimônio 

líquido de uma entidade, todas as afirmações abaixo são 

verdadeiras, exceto: 

a) o patrimônio bruto nunca pode ser inferior ao patrimônio 

líquido 

b) o patrimônio bruto e o patrimônio líquido não podem Ter 

valor negativo 

c) o patrimônio bruto e o patrimônio líquido podem Ter valor 

inferior ao das obrigações da entidade 

d) a soma dos bens e direitos a receber de uma entidade 

constitui o seu patrimônio bruto, enquanto o patrimônio 
líquido é constituído desses mesmos bens e direitos, menos 

as obrigações 

e) o patrimônio bruto pode Ter valor igual ao patrimônio 

líquido 

   

7) Uma empresa iniciou suas atividades em janeiro de X1 com 

um capital de 500.000,00, integralizado pela metade, em 

dinheiro. Em dezembro do mesmo ano, ao encerrar seu 

primeiro exercício social, apurou um prejuízo de 100.000,00 e 

passivo exigível de igual valor. 

Assinale a alternativa que identifique, pela ordem, a situação 
patrimonial da empresa, após cada um dos fatos relatados. 

Legenda: A = Ativo   P = Passivo Exigível  SL = Situação 

Líquida  

  

a) 
  A 

P  e 
  A 

P 

 SL  SL 

 

b)   A   SL  e   A   P 
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    SL 

 

c)   A P  e   A SL 

 

d) 
  A 

P  e A 
P 

SL SL 

 

E) 
  A SL 

 e 
  A 

P 

  SL 

 

8) (TFC - ADAPTADA) Entre as situações patrimoniais abaixo 
relacionadas, marque a  opção que indica  maior percentual de 

riqueza própria . 

a) P = SL e SL < A  d) SL < P e P < A 

b) A > SL e SL > P  e) A = P e P > SL 

c) A = SL e SL > P 

 

9) (TRF) Considerando: CP = Capital Próprio; Cte = Capital de 

Terceiros; CN = Capital Nominal; Cto = Capital Total à 

disposição da empresa; PL = Patrimônio Líquido; Slp = 

situação Líquida positiva e A = Ativo, pode-se afirmar que Cto 

é igual a: 
a) CP + Cte – Slp      b) PL + Cte              c) CP + Cte + Slp 

d) A – Slp                  e) CP + Cte + CN 

 

10) Se 40% dos recursos aplicados no patrimônio são 

financiados por capitais de terceiros, então é incorreto afirmar 

que 

a) 60% dos capitais aplicados são financiados por capitais 

próprios 

b) a situação líquida é superavitária 

c) SL – A + P = O 

d) O passivo não-exigível é 50% superior ao passivo exigível 

e) uma das formas de se reduzir o patrimônio bruto em 20% é 
reduzir o Passivo Exigível em 25%, mantendo-se 

constantes os recursos próprios 

  

11) (CESGRANRIO) A Clínica da Boa Saúde Ltda. apresentou 

as seguintes informações, em reais, referentes a um 

determinado exercício social: 

Salários a pagar     5.000 

Empréstimos Bancários  55.000 

Equipamentos   30.000 

Estoques   12.000 

Financiamento dos equipamentos 20.000 
Caixa e bancos   10.000 

 
Considerando exclusivamente as informações acima, pode-se 

afirmar que a situação patrimonial da Clínica Boa Saúde, 

em reais, é: 

a) Capital social: 28.000,00 

b) Patrimônio líquido: 28.000,00 

c) Patrimônio Líquido: 52.000,00 

d) Passivo a descoberto 28.000,00 

e) Passivo a descoberto: 80.000,00 

 

12) (NCE/UFRJ) O pagamento de obrigação, contraído pela 
compra de bens a prazo, provoca a seguinte variação 

patrimonial: 

a) aumenta o ativo e aumenta o passivo; 

b) diminui o passivo e diminui o ativo; 

c) aumenta o ativo e diminui o passivo; 

d) aumenta e diminui o ativo; 

e) aumenta e diminui o passivo. 

 

13) Considerando os valores seguintes, apure a Situação 

Líquida: 

Capital Social  56.000 

Capital a Realizar 11.000 

Reservas de Capital 12.000 
Prejuízos Acumulados         5.000 

 

a) 51.000       b) 52.000     c) 53.000     d) 54.000      e) 55.000 

 

14) (SUSEP-2006/ESAF) 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. 

 

15) (Aux. Cont. Fin./CE/2006/ESAF)  Para alcançar seus 

objetivos precípuos, a Contabilidade utiliza técnicas formais 

específi cas. 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, Lançamentos, Balancetes, Balanços, 

Inventários e Auditoria. 

e) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do 

Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos 

Acumulados e Demonstração de Origem e Aplicação de 

Recursos 

 

16)  (Esaf) Da leitura atenta dos balanços gerais da Cia. Emile, 

levantados em 31.12.01 para publicação, e  

dos relatórios que os acompanham, podemos observar 
informações corretas que indicam a existência de: 

Capital de Giro no valor de                  R$ 2.000,00 

Capital Social no valor de                    R$ 5.000,00 

Capital Fixo no valor de                       R$ 6.000,00 

Capital Alheio no valor de                   R$ 5.000,00 

Capital Autorizado no valor de            R$ 5.500,00 

Capital a Realizar no valor de              R$ 1.500,00 

Capital Investido no valor de               R$ 8.000,00 

Capital Integralizado no valor de         R$ 3.500,00 

Lucros Acumulados no valor de           R$    500,00 

Prejuízo líquido do exercício no valor de  R$ 1.000,00 

A partir das observações acima, podemos dizer que o valor do 
capital próprio da Cia. Emile é de 

a) R$ 5.500,00.       b) R$ 5.000,00.          c) R$ 4.000,00. 

d) R$ 3.500,00.       e) R$ 3.000,00. 
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RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

1) c   2) c   3) a   4) b  7)   8) a   9) b   10) d   11) b 12) d  13) c   

14)a   15) d   16) c    17) e  18) d  19) b 20) a 

 

RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS COMPLENTARES 

1) e  2) e  3)a  4)d  5) a  6)b  7) e  8)c  9) b  10) e  11) d  12) b 

13) b  14) a   15)b  16) e 
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