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I - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

(SIMPLIFICADA) 

 

1 - CONCEITO 
A Apuração do Resultado do Exercício – também 

chamado de Rédito - consiste em verificar o resultado 

econômico atingido pela empresa em determinado período. 

Através do confronto entre receitas e despesas, verifica-se a 

empresa apresentou lucro ou prejuízo no período. Se a receita 

foi maior que a despesa, a empresa teve lucro. Se a receita foi 

menor que a despesa, teve prejuízo. 
 

1.1 - RECEITA 

 A receita corresponde, geral, a vendas de 

mercadorias ou prestações de serviços. Ela é refletida no 

balanço através da entrada de dinheiro no Caixa  ou bancos 

(Receita à vista) ou entrada em forma de direitos a receber 

(Receita a Prazo) - Duplicatas a Receber. 

 A receita sempre aumenta o Ativo, embora nem todo 

aumento de Ativo signifique Receita (empréstimos bancários, 

financiamentos etc. aumentam o Caixa-Ativo da empresa mas 

não são receitas).  
 Uma Receita sempre aumenta ao mesmo tempo o 

Ativo e o Patrimônio líquido.  

 Alguns exemplos de receitas : descontos obtidos, 

juros ativos, vendas de mercadorias e receitas de serviços, etc. 

 

1.2- DESPESA  

A despesa é todo sacrifício, todo esforço da empresa 

para obter Receita (Todo consumo de bens ou serviços ). Ela 

é refletida no balanço através de uma redução do caixa 

(Quando é pago no ato - à vista) ou mediante um aumento de 

uma dívida - Passivo (Quando a despesa é contraída no 

presente para ser paga no futuro - a prazo). A despesa pode, 
ainda,  originar-se de outras reduções de Ativo (além do 

caixa), como é ocaso de desgastes de máquinas (depreciação) 

e outros. 

 Toda  despesa além de reduzir o Ativo ou aumentar o 

Passivo, também diminui o Patrimônio líquido.  

. Se o Ativo, de forma anormal, inesperada, 

involuntária perder a sua capacidade de gerar benefícios, esse 

fenômeno será denominado perda  (por roubo, incêndio, 

inundação etc.). 

 Alguns exemplos de despesas.: despesas bancárias, 

impostos, salários, luz , telefone e prêmios de seguro, etc. 
 

2 - COMO APURAR O RESULTADO DO EXERCÍCIO? 

Para se apurar o resultado do exercício de uma 

empresa, basta confrontar o total das despesas com o total das 

receitas ocorridas em um determinado período. 

Exemplo: 

Suponhamos que, no exercício de x5, o total das despesas de 

uma empresa foi igual a R$ 170 e total das Receitas foi igual 

a R$ 400. 

Para conhecer o resultado, faremos: 

 

Resultado do Exercício 

       Receitas  400 

( -)  Despesas  170 

       Lucro ou Prejuízo 230 

Como o total das receitas superou o total das 

despesas, o saldo de R$ 230 encontrado corresponde ao lucro. 

Se as despesas superassem as receitas, o resultado seria 

chamado prejuízo. 

Você sabe que, durante o ano, todos os Fatos 

Convém salientar que o resultado do Exercício, que poderá 

ser lucro ou prejuízo, após ter o seu saldo apurado, será 

transferido contabilmente para um elemento patrimonial 

(Lucros ou Prejuízos acumulados) para que possa fazer parte 

do Patrimônio Líquido da empresa e constar no balanço 

Patrimonial. 
 

 

EXERCÍCIO RESOLVIDO SOBRE APURAÇÃO DO 

RESULTADO  
Os sócios Amâncio Pinto e Maria Assan Yada, em pleno 

verão de 2.002, constituíram uma empresa de dedetização 

denominada Companhia Dengosa, no começo do primeiro 

mês de funcionamento a Cia possuía os seguintes elementos 

patrimoniais:  

Caixa – 4700 
Móveis e Utensílios -  4.800  
Veículos - 5.000 
Promissórias a pagar - 2.500 
Capital – 12.000 

No final do mês foram registrados os seguintes fatos: 

a) Foram pagos no mês : R$ 250 - instalação de telefone, 

R$ 300 - Luz e R$ 450 - Aluguéis; e 

b) Foram recebidos R$ 2.100 pelos serviços prestados no 

mês. 

Pede-se: 

1) Apurar o resultado na forma dedutiva; e 
2) Levantar o Balanço Patrimonial no final do 1º mês de 

funcionamento. 

 

APURAÇÃO DO RESULTADO NA FORMA 

DEDUTIVA 

 

RECEITAS 

 Receita de Serviços  2.100 2.100 

 

(-)  DESPESAS 

 Telefone     250 
 Luz      300 

 Aluguéis Passivos    450 (1.000) 

=    LUCRO DO PERÍODO   1.100 

     

 

BALANÇO PATRIMONIAL DE CIA DENGOSA 

ATIVO PASSIVO 

Caixa 5.800 

 

  
Móveis e Utens. 4.800 
Veículos 5.000 

 
TOTAL 15.600 
 

Promissórias a pagar 2.500 

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital 12.000 
Lucros Acumulados 1.100 

 
TOTAL 15.600 

 

 

 



CONTABILIDADE BÁSICA II www.aplicms.com.br PROF. PEDRO A. SILVA  

Fones: 33829772/3383 1562      Av. Fernando Correa da Costa 1010, sala 22 2    

EXERCÍCIOS PROPOSTOS: 

1) A empresa Mensalão realizou as seguintes operações num 

determinado período:  

a) Compra de um veículo para uso no valor de R$ 

6.000,00 

b) Pagamento de impostos do período no valor de R$ 

800,00 

c) Recebimento de um aluguel no valor R$ 1.000,00 

d) Compra de máquinas   no valor de R$ 3.000,00 

e) Empréstimo junto ao Banco Aplicação no valor de 

R$ 5.000,00 
f) Pagamento de juros no valor de R$ 80,00 referente 

ao atraso de uma duplicata. 

g) Pagamento de despesas diversas de manutenção da 

empresa no valor de R$ .500,00. 

h) Resgate do rendimento de uma aplicação de R$ 

10.000,00 no valor de R$ 500,00. 

i) Recebimento de R$ 8.000,00 de serviços prestados 

no período. 

Separando exclusivamente as receitas e despesas, podemos 

chegar a que resultado econômico? 

 
2) A cada item julgue certo (C) ou errado (E): 

2.1 (  ) As despesas diminuem os bens, os direitos e o 

patrimônio líquido ou aumentam o passivo. As receitas 

aumentam os bens, os direitos e o patrimônio líquido ou 

diminuem o passivo. 

2.2 (  ) Toda receita aumenta o patrimônio líquido, mas nem 

sempre aumentam o patrimônio. 

2.3 (  )  Prejuízo e lucro representam, respectivamente direitos 

maior que obrigações e obrigações maior que direitos. 

2.4 (  ) lucros e prejuízos são resultados financeiros. 

2.5 (  ) Receita é a entrada de elementos para o ativo, sob a 

forma de dinheiro ou direitos a receber. Corresponde, 
normalmente, à venda de mercadorias, de produtos ou 

prestação de serviços. 

2.6 (  ) Despesa pode ser entendida com custo do uso dos 

bens, ou serviços, que, direta ou indiretamente, deverá 

produzir uma receita. 

2.7 (  ) Diminuindo o ativo ou aumentando o passivo, uma 

despesa é feita com o objetivo de se obter uma receita cujo 

valor seja superior à diminuição que ela prova na situação 

liquida. 

2.8 (  ) Despesa é todo sacrifício para aquisição de um bem ou 

serviço com pagamento no ato (desembolso) ou no futuro 
(cria uma dívida).    

2.9 (  ) Um sacrifício financeiro para  obter receita é uma 

despesa. 

   

3) Dados os elementos abaixo, com os  saldos finais, após a 

realização de um ciclo contábil: 

Caixa .............................................................................1.000 

Receitas de Serviços ......................................................1.000 

Veículos ........................................................................800 

Clientes .........................................................................200 

Juros Ativos ..................................................................100 

Descontos obtidos..........................................................60 
Aluguéis Pagos ..............................................................40 

Despesas de Salários  .....................................................200 

Despesas de propaganda ................................................10 

Despesas de Material ..................................................... 6 

Despesas de Limpeza .................................................... 4 

Juros Passivos ............................................................... 8 

Descontos concedidos.................................................... 2 

Empréstimos a pagar ..................................................... 50 

 

O Resultado é: 

a) lucro de 890   b) prejuízo de 890 

c) lucro de 800   d) prejuízo de 880 

e)lucro de 840 
 

4) (TTN) Observemos o seguinte patrimônio: 

Bens numerários  $ 20.000,00 
Bens de venda $ 25.000,00 

Bens de uso $ 35.000,00 

Dívidas $ 45.000,00 

Capital registrado $ 30.000,00 

Receitas do período $ 18.000,00 

Despesas do período $ 13.000,00 

Calculando corretamente, podemos afirmar que o Patrimônio 

Líquido tem o valor de: 

a) $ 5.000,00 

b) $ 22.000,00 

c) $ 30.000,00 

d) $ 35.000,00 
e) $ 48.000,00  

 

 

II - ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS 

(CONTÁBEIS) 

 

1 - ATOS ADMINISTRATIVOS 

 Atos administrativos são os acontecimentos que 

ocorrem na empresa e que não provocam alterações no 

patrimônio. São exemplos: admissão de empregados, 

assinatura de contratos de compras, aval de títulos etc. 
 

2 - FATOS ADMINISTRATIVOS 

 Fatos administrativos são os acontecimentos que 

provocam variações nos valores patrimoniais, podendo ou 

não alterar o Patrimônio Líquido. 

 Os fatos administrativos podem ser classificados em 

três grupos: 

 fatos permutativos; 

 fatos modificativos; 

 fatos mistos. 

 
 Vamos analisar os fatos administrativos partindo do 

Balanço Patrimonial abaixo: 

       BALANÇO PATRIMONIAL MULAMBO S/A. 

ATIVO PASSIVO 

Bens 
Caixa 1.000
   
Estoque 2.800 
 

Direitos 
Duplicatas a receber 500 

 
TOTAL 4.300 
 

Obrigações 
Salários a pagar 300 
 
 

Patrimônio Líquido 
Capital 3.200 
Lucros Acumulados 800 

TOTAL 4.300 
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2.1 - Fatos permutativos 
 Fatos permutativos são aqueles que permutam os 

elementos componentes do Ativo e/ ou Passivo, sem 

modificar o valor do Patrimônio Líquido. Pode ocorrer troca 

entre os elementos do Ativo, entre os elementos do Passivo e 

entre ambos ao mesmo tempo. 

 

a) Permutação entre elementos ativos. 

 Supondo o recebimento da importância de R$ 500, 

referente a um pagamento de uma duplicata. Observe que 
houve uma variação nas contas caixa e duplicatas a receber, 

sem alterar o valor do patrimônio Líquido. 

 

      BALANÇO PATRIMONIAL MULAMBO S/A. 

ATIVO PASSIVO 

Bens 
Caixa 1.500
   
Estoque 2.800 
 

Direitos 
 

  

TOTAL 4.300 
 

Obrigações 
Salários a pagar 300 
 
 

Patrimônio Líquido 
Capital 3.200 
Lucros Acumulados 800 
TOTAL 4.300 

 

 

b) Permutação entre elementos passivos 

 Partindo do Balanço anterior, já modificado pelo fato 
a, supor a transferência de R$ 30,00, a título de Imposto de 

Renda, para o elemento Impostos a Recolher. 

 Note que houve permutação entre elementos do 

Passivo sem alterar o valor do Patrimônio Líquido: 

 

BALANÇO PATRIMONIAL MULAMBO S/A. 

ATIVO PASSIVO 

Bens 
Caixa 1.500
   
Estoque 2.800 
 

Direitos 
  

 
TOTAL 4.300 

 

Obrigações 

Salários a pagar 270 
Impostos a pagar 30 
 

Patrimônio Líquido 
Capital 3.200 
Lucros Acumulados 800 
TOTAL 4.300 

 

c) Permutação entre elementos do Ativo e do Passivo 
 Neste caso, o fato ocorrido poderá acarretar aumento 

ou diminuição na Situação Patrimonial. 

 aumento 
 A compra de móveis e utensílios a prazo, por 

exemplo, no valor de R$ 700,00, aumentará o Ativo e 

aumentará o Passivo. Veja: 

   

BALANÇO PATRIMONIAL MULAMBO S/A. 

ATIVO PASSIVO 

Bens 
Caixa 1.500

   
Estoque 2.800 

Obrigações 
Salários a pagar 270 

Impostos a pagar 30 
Duplicatas a pagar 700 

Móveis e Utensílios 700 

Direitos 
  

 
TOTAL 5.000 
 

Patrimônio Líquido 
Capital 3.200 
Lucros Acumulados 800 
TOTAL 5.000 

 

 diminuição 
 Suponhamos, agora, que a empresa tenha efetuado o 

pagamento em dinheiro, de uma duplicata no valor de R$ 500. 

 Este evento diminuíra o Ativo, pela saída do dinheiro 

do Caixa, e diminuirá também o Passivo, pela liquidação da 

Obrigação, no mesmo valor. Veja: 

 

 
 

 

BALANÇO PATRIMONIAL MULAMBO S/A. 

ATIVO PASSIVO 

Bens 
Caixa 1.000
   
Estoque 2.800 
Móveis e Utensílios 700 

Direitos 
  

 
TOTAL 4.500 
 

Obrigações 
Salários a pagar 270 
Impostos a pagar 30 
Duplicatas a pagar 200 

Patrimônio Líquido 
Capital 3.200 
Lucros Acumulados 800 

TOTAL 4.500 

 

Note que, tanto no caso de aumento como no caso de 

diminuição, houve permutação entre elementos do Ativo e do 

Passivo ao mesmo tempo, sem interferência no Patrimônio 

Líquido, o qual permaneceu o mesmo. 
 

2.2 Fatos modificativos 

 Fatos modificativos são aqueles que acarretam 

alterações, para mais ou para menos, no Patrimônio 

Líquido, pelo fato de envolverem elementos de Resultado 

(Receitas e Despesas). 

  

a) fato modificativo diminutivo 

Ex.: A empresa MULAMBO S/A. pagou a importância de R$ 

100,00, em dinheiro, referente a Despesas com o uso de 

telefones. 

Partindo do Balanço anterior, observe a situação atual: 
 

BALANÇO PATRIMONIAL MULAMBO S/A. 

ATIVO PASSIVO 

Bens 
Caixa 900   
Estoque 2.800 
Móveis e Utensílios 700 

Direitos 
  

 

TOTAL 4.400 
 

Obrigações 
Salários a pagar 270 
Impostos a pagar 30 
Duplicatas a pagar 200 

Patrimônio Líquido 
Capital 3.200 
Lucros Acumulados 700 

TOTAL 4.400 

 

Note que o pagamento da despesa diminuiu o Patrimônio, 

pois o Caixa, que tinha R$ 1.000, fiou com R$ 900. E  a 

despesa com o uso de telefones diminuiu o lucro: o elemento 
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Lucros Acumulados, que tinha R$ 800, ficou com apenas R$ 

700. 

 

 

b) fato modificativo aumentativo 

 Suponhamos, agora, que empresa recebe a 

importância de R$ 200, em dinheiro, proveniente de Receitas 

de aluguéis de Imóveis. 

 Esse fato aumenta o Ativo pela entrada do dinheiro 

no Caixa e aumenta o Patrimônio Líquido pela Receita 

auferida. 
 Veja a Situação Patrimonial modificada por este 

evento: 

 

 

 

 

 

ATIVO PASSIVO 

Bens 
Caixa 1.100

   
Estoque 2.800 
Móveis e Utensílios 700 

Direitos 
  

 
TOTAL 4.600 
 

Obrigações 
Salários a pagar 270 

Impostos a pagar 30 
Duplicatas a pagar 200 

Patrimônio Líquido 
Capital 3.200 
Lucros Acumulados 900 
TOTAL 4.600 

 

2.3 Fatos mistos 

 O fato misto envolve, ao mesmo tempo, um fato 

permutativo e um fato modificativo. Pode, portanto, acarretar 

alterações no Ativo e no Patrimônio Líquido, ou no Passivo e 

no Patrimônio Líquido, ou no Ativo, no Passivo e no 

Patrimônio Líquido ao mesmo.  

 Os fatos mistos podem acarretar aumento ou 

diminuição no Patrimônio 

 

a) Fato misto aumentativo 

 Partindo da situação Patrimonial anterior, supor a 

venda de móveis e utensílios, que custaram R$ 700, por R$ 
750 à vista. 

 

ATIVO PASSIVO 

Bens 
Caixa 1.850
   
Estoque 2.800 
 

Direitos 
  

 
TOTAL 4.650 
 

Obrigações 
Salários a pagar 270 
Impostos a pagar 30 
Duplicatas a pagar 200 

Patrimônio Líquido 
Capital 3.200 
Lucros Acumulados 950 

TOTAL 4.650 

 

Veja que  o Ativo sofreu permutação (diminui pela 

saída de Móveis e Utensílios e aumentou pela entrada do 

dinheiro no caixa  ) e foi aumentado em R$ 50. O aumento 

verificado no Ativo, devido ao lucro obtido na venda acresceu 

ao Patrimônio Líquido R$ 50, ou seja, o mesmo valor do 
lucro. Então  tivemos, ao mesmo tempo, um fato permutativo 

(permuta entre os elementos Móveis e Utensílios e caixa) e 

um fato modificativo (recebimento de Receitas pelo lucro 

obtido na transação). 

 

b) Fato misto diminutivo 

 Suponhamos agora, a ocorrência do seguinte fato : 

 Pagamento de uma duplicata no valor de R$ 200, em 

dinheiro, tendo pago, também, R$ 20 de juros pelo atraso. 

Pagou, portanto, R$ 220. 

 A situação do Patrimônio passou a ser a seguinte: 

 

ATIVO PASSIVO 

Bens 
Caixa 1.630
   
Estoque 2.800 
 

Direitos 
  

 
TOTAL 4.430 
 

Obrigações 
Salários a pagar 270 
Impostos a pagar 30 
 

Patrimônio Líquido 

Capital 3.200 
Lucros Acumulados 930 
TOTAL 4.430 

 

 

Também neste caso, tivemos, ao mesmo tempo, um fato 

permutativo (permuta entre Duplicatas a Pagar e Caixa) e 

uma fato modificativo ( o pagamento da Despesa pelos juros 

ocorridos na operação). 

 

 
PARA MEMORIZAR ... 

 

Fatos permutativos: envolvem apenas elementos 
patrimoniais 

Fatos modificativos: envolvem apenas um elemento 

patrimonial (que representa bem, direito ou obrigação) e um 

ou mais elemento de resultado ou do Patrimônio Líquido. 

Fatos mistos: envolvem mais de um elemento patrimonial e 

uma ou mais elementos de Resultado ou do Patrimônio 

Líquido. 

 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS: 

 

5) Relacione a coluna da esquerda com a da direita, 

associando o tipo de fato: 

a)  fato permutativo (  ) compra de veículos à vista 

b)  fato modificativo (  ) Pagamento de um empréstimo 

c)  fato misto  (  ) pagamento de Duplicatas com 
   desconto 

   (  ) pagamento de despesas de ju- 

   ros  

 

6) - Os elementos que ocorrem no dia-a-dia das empresas e 

que não provocam modificações no Patrimônio são 

denominados: 

a) Atos administrativos 

b) Fatos contábeis 

c) atos Permutativos 

d) Fatos modificativos  
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7) – (ISS/RJ) Conceituam-se, como fatos contábeis, todos os 

acontecimentos ocorridos nas empresas, suscetíveis de 

registro ou contabilizados no patrimônio, trazendo a essas 

empresas variações específicas ou quantitativas, e 

classificados em três naturezas: permutativos ou 

compensativas, modificativas e mistas ou compostas. 

Dentre as alternativas abaixo, aquela que caracteriza um fato 

modificativo diminutivo é: 

a) diminuição da situação líquida positiva do patrimônio por 

compensação de valores do ativo e passivo. 

b) diminuição da situação líquida positiva do patrimônio por 
diminuição do passivo. 

c) diminuição da situação liquida positiva do patrimônio por 

aumento do passivo 

d) diminuição da situação liquida positiva do patrimônio por 

aumento do ativo   

 

 

 

8) - Correlacione as colunas: 

a) fato modificativo 

b) fato permutativo 
c) fato misto aumentativo 

d) fato misto  diminutivo 

 

(   ) pagamento de aluguel, registrado em “ Aluguéis a Pagar “ 

(  ) reconhecimento de uma dívida proveniente de serviço 

prestado por terceiro (profissional autônomo) 

(    ) compra a prazo de mercadoria 

(    ) pagamento de duplicatas com juros 

(    ) venda de mercadorias com lucro 

 

9) - Encantado S.A possuía um prédio urbano registrado em 

seu ativo por $ 400,00. Tendo vendido o mesmo por $ 370,00, 
o fato descrito é identificado como um fato contábil: 

a) permutativo 

b) misto diminutivo  

c)  modificativo diminutivo 

d) misto permutativo 

 

 

10) - (EAGS/ 2001) Qual dos fatos administrativos abaixo 

envolvem apenas contas patrimoniais? 

a) Patrimonialistas 

b) Modificativos  
c) Permutativos 

d) Mistos 

 

 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 

 

1) Analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta:  

I - Ao passo que as contas do ativo, passivo exigível  e 

patrimônio liquido representam o patrimônio de uma entidade 

em determinado momento, as contas de despesas e receitas 

representam variações do patrimônio líquido. 

II – Quanto ao maior o total de receitas, maior será o lucro e, 
desta forma, maior será o patrimônio líquido. 

III – Se, ao longo de um período, o total de despesas 

ultrapassar o total de receitas, o rédito da empresa será 

prejuízo. 

IV – Resultado positivo é o mesmo que lucro, resultado 

negativo é o mesmo que prejuízo. 

 

Assim, estão corretas: 

a)  apenas uma 

b)  apenas duas 

c)  apenas três 

d)  todas 
e)  nenhuma 

 

2) A entrada de recursos para o Ativo, proveniente de 

prestação de serviços, vendas ou juros, significa 

a)  uma despesa 

b)  um superávit 

c)  uma receita 

d)  um lucro 

e)  um resultado 

 

3) O Ativo de uma empresa era de R$ 550.000 e o Passivo de 
R$ 340.000. Após certo período, a empresa registrou um 

prejuízo em suas atividades de R$ 70.000. Sendo Assim, sua 

situação líquida passaria a ser de 

a)  R$ 140.000 

b)  R$ 280.000 

c)  R$ 410.000 

d)  R$ 480.000 

e)  R$ 620.000 

 

4) (ICMS/MS/ESAF – Adaptada) A AZIENDA é uma micro 

empresa do ramo comercial. A exceção do elemento Lucros 

(ou Prejuízos) Acumulados, a empresa apresenta os seguintes 
saldos: 

capital      R$ 800,00 

Empréstimos bancários R$ 2.000,00 

Impostos a recolher    R$ 120,00 

Impostos e taxas     R$ 150,00 

Juros Ativos     R$ 250,00 

Mercadorias  R$ 1.200,00 

Caixa      R$ 800,00 

Salários e Ordenados    R$ 320,00 

Receita de Vendas    R$ 950,00 

Custo de Vendas     R$ 900,00 
 

Por ocasião do encerramento do exercício, contabilizando-se 

os resultados sem nenhuma tributação ou distribuição, 

poderemos confirmar quatro das assertivas abaixo. Assinale a 

única que não está correta. 

a)  Capital alheio: valor R$ 2.120,00 

b)  Capital Próprio: valor de R$ 800,00 

c)  Passivo a Descoberto: valor de R$ 120,00 

d)  Prejuízos Acumulados: Valor de R$ 920,00 

f)  Prejuízos do Exercícios: valor de R$ 170,00 

 

 
5) Aumenta o patrimônio líquido: 

a)  pagamento de salários 

b)  recebimento de duplicatas com desconto 
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c)  recebimento de duplicatas com juros 

g)  vendas de bens pelo preço de custo 

 

6) Qual a distinção entre ato administrativo e fato 

administrativo? 

a)  O primeiro constitui-se em prática administrativa que não 

modifica materialmente o patrimônio, enquanto que os 

fatos provocam alteração patrimonial. 

b)  Não há em verdade diferença. 

c)  O primeiro altera qualitativamente o patrimônio, enquanto 

que o segundo não provoca alteração alguma. 
d)  O primeiro, quando ocorre, altera de imediato o 

patrimônio da empresa, enquanto que o segundo somente 

provoca alteração no exercício seguinte. 

e)  O primeiro altera o patrimônio e o segundo não. 

 

7) A empresa efetua o pagamento de despesas de aluguel do 

imóvel em que ocupa. Esse é um fato contábil 

a)  permutativo- diminutivo 

b)  misto 

c)  modificativo-aumentativo 

d)  permutativo-aumentativo 
e)  modificativo-diminutivo 

 

8) (Fiscal de ISS-SP/FCC) O pagamento de uma dívida com 

juros de mora representa um fato contábil 

a)  Permutativo 

b)  Modificativo-diminutivo 

c)  Misto diminutivo 

d)  Misto aumentativo 

e)  Modificativo diminutivo 

 

9) Venda de mercadorias é fato contábil 

a)  modificativo- aumentativo 
b)  misto-aumentativo 

c)  permutativo 

d)  misto 

e)  misto ou permutativo, dependendo do caso 

 

 

10) Fatos contábeis: 

1. Pagamento em dinheiro de duplicata de fornecedor 

2. Compra de imóvel a vista 

3. Depósito em banco de cheque recebido de cliente 

4. Aumento de capital social com incorporação de reservas 
5. Juros depositados pelo banco, na conta de movimento, 

referentes a duplicatas a receber, cobrança simples, liquidadas 

com atraso 

6. Pagamento de juros de mora por atraso na liquidação de 

empréstimos bancário 

7.  Pagamento de ordenados 

8. integralização de capital a subscrever 

9. Adiantamentos de acionistas para futuro aumento de capital  

 

Obs.: Todos os recebimentos, em dinheiro ou cheque, são 

contabilizados no caixa. 

 
Os lançamentos contábeis dos fatos acima relacionados que 

não alteram o total do ativo são em número de 

a) três 

b) quatro 

c) cinco 

d) seis 

e) sete 

 

 

 

 

11) (SUSEP-2006/ESAF) A empresa Bertolânis S/A comprou 

a vista para revender, brinquedos no valor de R$ 120.000,00, 

isentos de tributação. Ao vender metade desses bens por R$ 
85.000,00, aceitando duplicatas para 30 dias, com entrada de 

30%, a empresa estará, na operação de venda, também isenta 

de tributação, 

a) diminuindo o ativo em R$ 35.000,00. 

b) aumentando o ativo em R$ 25.000,00. 

c) aumentando o patrimônio líquido em R$ 25.500,00. 

d) aumentando o passivo em R$ 59.500,00. 

e) aumentando o ativo em R$ 85.000,00. 

 

 

RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS PROPOSTOS  
2)  

2.1 C 

2.2 E 

2.3 E 

2.4 E 

2.5 C 

2.6 C 

2.7 C 

2.8 E 

2.9 C 

3)a 

4)d 
5) a, a, c, d 

6) a 

7) c 

8) b, a, b, d, c 

9) b 

10) c 

 

RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 

1) d 

2) c 

3) a 
4) b 

5) c 

6) a 

7) e 

8) c 

9) e 

10) a 

11) b 
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