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AULA

NOÇÕES INICIAIS



Conceito de Contabilidade

Definição formal de contabilidade:

Contabilidade é a ciência que estuda a pratica as funções de orientação, de
controle e de registro dos atos e fatos de uma administração econômica (1º
Congresso Brasileiro de Contabilidade/1924).



Objeto de Estudo da Contabilidade



Base Legal 

- Lei 6.404/76: Lei das sociedades por ações. Artigo 175 a 204.

- Resolução 750/93: Contém os princípios da contabilidade. Foi revogada! Embora,
por vezes, apareça em um concurso ou outro.

- Pronunciamentos Contábeis: Hoje, temos vigentes os Pronunciamentos
Contábeis 00 até o CPC 49.



Conceito de sociedade



Questão Resolvida

(Consulplan/Exame CFC/2022.1)

Quando foi contratado pela pequena empresa de tecidos em 1989, o jovem André dizia aos
amigos que sua meta era “ganhar muito dinheiro e comprar um posto de gasolina”. Aos poucos,
no entanto, enquanto ascendia rapidamente na organização, seus sonhos passaram por grandes
revisões. Antes dos 30 anos de idade, no final dos anos 1990, André já era um dos principais
sócios da empresa e almejava conquistar o controle. Para tanto, precisaria entender e praticar
algumas informações contábeis como a afirmação que todas as atividades de uma empresa
podem – e serão – contabilizadas independentemente dos seus donos, sob a premissa de
responsabilidade limitada ou, em termos mais simples, a separação entre controle e
propriedade. Isso está relacionado com:

A) As Convenções.

B) O Postulado da Entidade Contábil.

C) O Princípio da Realização da Receita.

D) O Princípio do Custo como Base de Valor.



Razonete

Conta
Débito Crédito



Movimentação das contas

Conta O que são Exemplo Aumenta Diminui

Ativo Bens e direitos Caixa, estoques

Passivo Obrigações Fornecedores

Patrimônio Líquido Capital próprio Capital social

Receitas "Ganhos"* Venda de merc.

Despesas "Perdas"* Desp. de salár.



Questão Anterior

(FBC/Exame CFC/2013.1)

O efeito contábil de uma operação de compra de matéria-prima a prazo, com
entrega imediata, representa:

a) Aumento de Ativo e aumento de Passivo.

b) Aumento de Ativo e diminuição de Passivo.

c) Diminuição de Ativo e aumento de Passivo.

d) Diminuição de Ativo e diminuição de Passivo.



Método Das Partidas Dobradas

O total dos débitos sempre terá de ser igual ao total dos 
créditos!



Questão Anterior

(Consulplan/Exame CFC/2019.2) Luca Pacioli publicou em Veneza a Summa de Arithmetica,
geometria, proportioni et proportionalità, em 1494, texto no qual se distingue, para a história da
Contabilidade, o Tractatus de computis et screipturis; talvez a primeira exposição sistemática e
completa do Método das Partidas Dobradas. (SCHMIDT, 2008.) Em relação ao Método das Partidas
Dobradas, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) Método segundo o qual para cada registro contábil de débito deve haver, em contrapartida, registro
de crédito de igual valor.

b) Método aceito universalmente pela contabilidade; tem como princípio fundamental que para cada
aplicação de recursos corresponde uma fonte de recursos de igual valor.

c) Método menos utilizado pela contabilidade, sendo o Método das Partidas Simples universalmente
aceito devido a seu princípio de que o total de débitos tem que ser diferente do total de créditos.

d) Método pelo qual se registra por meio de lançamentos a débito ou a crédito em uma ou mais contas
as alterações ocorridas no patrimônio de uma entidade, permitindo que ele permaneça equilibrado.



Questão Anterior

(FBC/Exame CFC/2012.2)

Uma sociedade empresária adquiriu máquinas e equipamentos no valor de
R$300.000,00, pagando 30% à vista e o restante para pagamento em 30 dias.

O registro contábil desta transação gerou um aumento no valor de:

a) R$210.000,00 no Passivo Total.

b) R$210.000,00 em Máquinas e Equipamentos.

c) R$300.000,00 em Fornecedores.

d) R$300.000,00 no Ativo Total.



Elementos patrimoniais

Ativo Passivo

PL

Origem

Origem

Aplicação



Equação Fundamental da Contabilidade

Ativo = Passivo + PL



Questão Anterior

(FBC/Exame Suficiência/CFC/2016.2)

Uma Sociedade Empresária adquiriu um equipamento de uso por R$150.000,00 e
pagou da seguinte forma: 30% à vista, em dinheiro, e o restante em três parcelas
mensais e iguais sem juros. Nessa operação, houve incidência de 12% referentes ao
ICMS não recuperável.

Para a contabilização da operação, não foi considerado o Ajuste a Valor Presente por
não ser relevante.

Após a contabilização dessa operação, o patrimônio da Sociedade Empresária
evidenciará um aumento líquido:

a) no Passivo, de R$ 45.000,00.

b) em Fornecedores Nacionais, de R$45.000,00.

c) em Máquinas e Equipamentos, de R$105.000,00.

d) no Ativo, de R$105.000,00.



Finalidade da contabilidade

Finalidade da 
Contabilidade

Fornecer                   
Informações



Usuários da contabilidade



Técnicas contábeis



Escrituração

Lei 6.404/76:

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei (a própria 6.404)
e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos
ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.



Questão Anterior

(Consulplan/Exame CFC/2019.2)

A informação estruturada não significa que a Contabilidade fornece as
informações dispersas, e apenas seguindo as solicitações imediatas dos
interessados, mas que as fornece de forma organizada (IUDÍCIBUS, MARION,
2017). É correto afirmar que os fatos e registros das operações da entidade, na
qual se está aplicando a Contabilidade são estudadas e desenhadas
minuciosamente através dos:

a) Plano e Manual de Contas.

b) Relatórios Administrativos.

c) Relatórios Contábeis e Administrativos.

d) Livros Contábeis e levantamento de extratos bancários.



Elaboração das demonstrações contábeis

Lei 6.404/76:

Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será
fixada no estatuto.



Elaboração das demonstrações contábeis

Lei 6.404/76:

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia,
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e
as mutações ocorridas no exercício:

I - balanço patrimonial;

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

III - demonstração do resultado do exercício; e

IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)

V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)



Auditoria

Art. 176: § 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão,
ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão
obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados.



Situação líquida

(FBC/Técnico em Contabilidade/CFC/2013)

No Balanço Patrimonial de uma sociedade empresária verificou-se que o ativo
aumentou R$80.000,00, durante o ano de 2012, e o passivo exigível teve um
acréscimo de R$70.000,00.

Diante das informações acima, o Patrimônio Líquido nesse período:

a) Aumentou em R$10.000,00.

b) Aumentou em R$80.000,00.

c) Reduziu em R$10.000,00.

d) Reduziu em R$70.000,00.



Tipos de Situação Líquida



Questão anterior

(Consulplan/Exame CFC/2018.1)

Observe a seguir as representações gráficas da situação patrimonial das empresas
Alfa e Beta em dois momentos subsequentes.



Questão anterior

Considerando as modificações nos elementos básicos dos balanços patrimoniais
representados anteriormente, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.

( ) No momento 2 a empresa Alfa reverteu um passivo contingente que estava
anteriormente reconhecido no momento 1.

( ) No momento 2 a empresa Beta realizou uma operação de financiamento para
aquisição de novos ativos.

( ) Ao contrário da empresa Alfa, a empresa Beta reduziu significativamente seu
endividamento em relação ao Patrimônio Líquido.

A sequência está correta em

A) V, V, F.

B) V, F, V.

C) F, V, F.

D) F, F, V.



Escrituração

6. A escrituração em forma contábil de que trata o item 5 deve conter, no mínimo:

a) data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu;

b) conta devedora;

c) conta credora;

d) histórico que represente a essência econômica da transação ou o código de
histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa em livro
próprio;

e) valor do registro contábil;

f) informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros que
integram um mesmo lançamento contábil.



Contas

(FBC/Exame Suficiência/CFC/2013.2)

Uma sociedade empresária apresentou saldo inicial de caixa de R$30.000,00 e
saldo final de R$22.000,00. Assinale a opção que representa a operação efetuada
pela empresa que justifica a mudança no saldo:

a) pagamento de dívidas no valor de R$6.000,00 com encargos de R$2.000,00.

b) pagamento de dívidas no valor de R$8.000,00 com desconto de R$2.000,00.

c) recebimento de direitos no valor de R$6.000,00 com encargos de R$2.000,00.

d) recebimento de direitos no valor de R$8.000,00 com desconto de R$2.000,00.



Principais Contas Utilizadas
CONTA DESCRIÇÃO SUMÁRIA

ATIVO
Caixa Dinheiro em poder da empresa
Banco Conta corrente
Clientes Contas a receber de clientes
Duplicatas a receber Valores a receber de vendas realizadas
Contas a receber Outras contas a receber
Mercadorias Estoque de mercadorias para venda
Máquinas Bens pertencentes à empresa
Veículos Bens pertencentes à empresa
Imóveis Bens pertencentes à empresa
Móveis Bens pertencentes à empresa
Intangível Bens incorpóreos pertencentes à empresa



Principais Contas Utilizadas

CONTA DESCRIÇÃO SUMÁRIA

PASSIVO

Fornecedores Valores a pagar para fornecedores

Duplicatas a pagar Valores a pagar de compras realizadas

Contas a pagar Outros valores a pagar

Impostos a recolher Impostos (IR, ICMS, etc) a recolher

Empréstimos Empréstimos a pagar

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social Capital integralizado pelos sócios

Reservas de Lucro Reserva Legal, de Contingência, Estatutária, etc.

Reservas de Capital Ágio na emissão de ações

Contas de Resultado (receitas e despesas) DRE > BP



Dicas

Todas as contas de reserva pertencem ao 
Patrimônio Líquido.



Dicas

O resultado do exercício também vai para o PL.



Dicas

Se houver “a receber” ou “a recuperar” é uma 
conta do ativo

Se houver “a pagar” ou “a recolher” é uma conta 
do passivo



Dicas

Provisões são contas do passivo!

(Passivo de prazo ou valor incerto)



Questão anterior
(Consulplan/Exame CFC/2022.1)

Um empresário do ramo imobiliário está disposto a aproveitar as oportunidades. A personalidade de quem assume
riscos possibilita que ele prospere em situações que outros julgariam arriscadas e estressantes. Sem perder o ânimo
pelos obstáculos financeiros, esse empresário continua a construir seu patrimônio líquido ao desenvolver novos
projetos.

O conhecimento dos conceitos contábeis ancora sua análise e suas decisões. Diante do exposto, relacione
adequadamente os respectivos itens.

1. Ativo. 2. Passivo. 3. Balanço Patrimonial. 4. Patrimônio Líquido. 5. Estoque. 6. Capital Nominal.

( ) Bens de propriedade da empresa; pertence, consequentemente, ao ativo.

( ) É o mais importante relatório gerado pela contabilidade. Através dele pode-se identificar a saúde financeira e
econômica da empresa no fim do ano ou em qualquer data prefixada.

( ) Importância que os proprietários investem inicialmente na empresa.

( ) Significa as obrigações exigíveis da empresa, ou seja, as dívidas que serão cobradas, reclamadas a partir da data de
seu vencimento. É denominado também passivo exigível, procurando-se, neste caso, dar mais ênfase ao aspecto
exigibilidade.

( ) Conjunto de bens e direitos de propriedade da empresa. São itens positivos do patrimônio; trazem benefícios,
proporcionam ganho para a empresa.

( ) Representa o total das aplicações dos proprietários na empresa.



Questão anterior

A sequência está correta em

A) 5, 2, 6, 3, 1, 4.

B) 1, 3, 5, 2, 4, 6.

C) 2, 4, 6, 1, 5, 3.

D) 5, 3, 6, 2, 1, 4.



Questão anterior

(CONSULPLAN/Exame CFC/2018.2)

Em novembro de 2017 uma Sociedade Empresária comprou móveis e utensílios
para fins de utilização em suas atividades administrativas. Esses ativos foram
adquiridos de um fornecedor nacional e o montante de caixa dado como entrada
no ato da compra foi de R$ 5.000,00. O restante do pagamento ficou acordado
para ser efetuado em quatro prestações mensais, iguais e consecutivas de R$
3.000,00, devendo a primeira prestação ser paga em dezembro de 2017. Na data
do reconhecimento do custo inicial dos móveis e utensílios, a Sociedade
Empresária esperava utilizá-los por mais de um período. No reconhecimento
inicial ficou constatado que o prazo de pagamento não excedia os prazos normais
de crédito e que o preço equivalente à vista era R$ 17.000,00.

Considerando-se apenas as informações apresentadas, assinale a alternativa que
representa o correto lançamento contábil do custo inicial de aquisição dos móveis
e utensílios dessa Sociedade Empresária.



Questão anterior



Questão anterior

(FBC/Exame Suficiência/CFC/2015.1)

Com relação à situação patrimonial, assinale a opção INCORRETA.

a) A compra de matéria-prima a prazo provoca aumento no Ativo e no Passivo.

b) A integralização de capital em dinheiro provoca aumento no Ativo e no
Patrimônio Líquido.

c) O pagamento da compra de máquinas em dinheiro provoca redução no Ativo e
aumento no Passivo.

d) O pagamento de fornecedores em dinheiro provoca diminuição no Ativo e no
Passivo.



Questão anterior

(Consulplan/Exame CFC/2018.1)

A empresa Exemplo Ltda. obtém um empréstimo bancário em uma instituição
financeira, no valor de R$ 120.000,00, a ser pago em 120 parcelas de R$ 1.000,00.
O primeiro pagamento será efetuado no prazo de 30 dias, e os demais seguirão
nos meses seguintes. A empresa efetua o registro contábil da operação de
empréstimo na data da operação.

Qual o efeito do registro contábil na data da operação?

A) Diminui o Ativo.

B) Mantém inalterado o Ativo.

C) Altera o resultado do Exercício.

D) Mantém inalterado o Patrimônio Líquido da empresa.



Atos e Fatos Contábeis

• Não alteram o patrimônio

Atos contábeis

• Alteram o patrimônio

Fatos contábeis



Método das partidas dobradas

A soma dos débitos é sempre igual à soma dos créditos.

Um ou mais débitos numa ou mais contas deve corresponder a um ou mais 
créditos de valor equivalente em uma ou mais contas.

O total do ativo será sempre igual à soma do passivo exigível com o patrimônio 
líquido.



Fórmulas de lançamento

Lançamento Débito Crédito

1a fórmula 1 1

2a fórmula 1 2

3a fórmula 2 1

4a fórmula 2 2



Tipos de fatos contábeis

Fatos Contábeis
Permutativo Modificativo Misto

• Permuta entre elementos do 
ativo

• Modificativo
Aumentativo

• Misto Aumentativo

• Permuta entre elementos do 
passivo

• Modificativo
Diminutivo

• Misto Diminutivo

• Permuta entre elementos do 
passivo e do ativo

• Permuta entre elementos do PL



Questão Anterior

(FBC/Exame CFC/2014.2)

Assinale a opção que apresenta o fato contábil que gerou o lançamento abaixo:

D – Caixa 1.350

D – Desconto Financeiro 150

C – Duplicatas 1.500

A opção que representa o fato contábil acima é:

a) Pagamento de Duplicatas, com desconto financeiro concedido.

b) Pagamento de Duplicatas, com desconto financeiro recebido.

c) Recebimento de Duplicatas, com desconto financeiro concedido.

d) Recebimento de Duplicatas, com desconto financeiro recebido.



Retificação do lançamento

Retificação do 
lançamento

Estorno

Transferência

Complementação



Questão anterior
(Consulplan/Exame CFC/2022.1)

Considerando os procedimentos e critérios estabelecidos na ITG 2000 (R1) – Escrituração Contábil, analise as
afirmativas a seguir.

I. O nível de detalhamento da escrituração contábil reflete a necessidade de informações de seus usuários e pode
seguir o modelo de plano de contas sugerido na ITG 2000 (R1) ou seguir um padrão preestabelecido por uma
autoridade reguladora.

II. Na escrituração descentralizada, as filiais devem adotar o mesmo grau de detalhamento dos registros contábeis da
matriz.

III. A retificação de um lançamento contábil efetuado com valor maior que o correto é realizada por meio de
lançamento de estorno parcial.

IV. Mesmo que o lançamento de um fato contábil decorra de direito ou de obrigação em moeda estrangeira, a
escrituração contábil deve ser executada em moeda nacional.

Está correto o que se afirma apenas em

A) II e III.

B) II e IV.

C) I, II e IV.

D) I, III e IV.



Questão anterior

(FBC/Exame Suficiência/CFC/2012.1)

Em uma compra à vista de materiais de expediente, o lançamento na escrituração
contábil foi feito, equivocadamente, a maior. Considerando a ITG 2000 –
Escrituração Contábil, o erro encontrado deverá ser corrigido com um lançamento
de:

a) Transferência.

b) Redução.

c) Estorno.

d) Complementação.



Livros contábeis

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em
correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.

Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser
substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.

Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.



Questão anterior

(FBC/Exame de Suficiência/2012)

A escrituração contábil, segundo a ITG 2000 – Escrituração Contábil, deve ser
executada:

a) com base, exclusivamente, em documentos de origem externa, tais como notas
fiscais, contratos e extratos bancários, os quais deverão ser registrados de acordo
com o regime de caixa.

b) com histórico que represente a essência econômica da transação ou o código
de histórico padronizado, neste caso, baseado em tabela auxiliar inclusa em livro
próprio.

c) em forma contábil, em qualquer idioma, com data do registro contábil, ou seja,
a data em que o fato contábil ocorreu.

d) em ordem cronológica de dia, mês e ano, no regime de caixa, com ausência de
espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas.



Livro razão

O livro razão é facultativo, principal (isto é, registram todos os fatos) e sistemático 
(leva em conta principalmente a organização das informações). 

Não precisa ser autenticado



Balancete de verificação

Balancete de verificação

Evidencia

Igualdade matemática dos débitos e créditos

Não evidencia

Estornos do período

Classificação das contas

Movimento individual das contas

Lançamento do período



Exemplo de balancete

Saldo

Conta Devedor Credor

Banco 10

Clientes 20

Capital a realizar 50

Capital 100

Salários a pagar 10

Caixa 15

Mercadorias 40

Empréstimos obtidos 40

Prejuízos acumulados 20

Fornecedores 5

Total 155 155



Questão anterior

(FBC/Exame de Suficiência/CFC/2012.2)

Uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos:



Questão anterior

Considerando os dados, o total dos saldos credores é de:

a) R$1.611.900,00.

b) R$1.648.900,00.

c) R$1.668.900,00.

d) R$1.703.900,00.


