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1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE

1.1 O QUE É CONTABILIDADE
A Contabilidade surgiu da necessidade de organizar os dados econômicos e patrimoniais de
uma unidade econômica e administrativa. Ela possibilita a criação de diretrizes e padrões que
permite aos profissionais da contabilidade e aos seus usuários o intercâmbio de informações
sobre determinada unidade patrimonial.
Utilizado até hoje (e muito cobrado em concursos), o conceito oficial de contabilidade surgiu
durante o 1º congresso brasileiro de contabilidade ocorrido no Rio de Janeiro, em 1924, que é:

“A Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de
controle e de registro relativos à administração econômica.”

A orientação é função de informar o que ocorre no patrimônio com o objetivo de auxiliar no
planejamento e na execução dos mesmo por parte dos gestores. O controle é a função de
monitorar constantemente o patrimônio no dia-a-dia, evitando que o mesmo sofra algum
processo de redução por conta de, por exemplo, desperdícios ou desvios. O registro é a função
de que a contabilidade deve registrar os fatos, amparada na realidade e nas alterações
ocorridas, evidenciando o patrimônio real.

Podemos definir a Contabilidade como:
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a empresa.

Como uma ciência, a contabilidade possui um objeto, uma finalidade e um campo de aplicação.

1.2 OBJETO DA CONTABILIDADE
O objeto de estuda da contabilidade é o patrimônio das aziendas (entidades). Entende-se
por patrimônio o conjunto de bens, direitos e obrigações e aziendas são as entidades
com ou sem fim lucrativo.
Entidades com fins lucrativos são as empresas, ao passo que sem fins lucrativos são os entes
públicos, as associações, as entidades de classe, etc.
Desta forma, o objeto de estudo da contabilidade é o conjunto de bens, direitos e obrigações
pertencentes a qualquer entidade, seja ela pública ou privada e ainda com fins lucrativos ou
não.
1.3 OBJETIVO DA CONTABILIDADE
O objetivo meio da contabilidade é controlar o Patrimônio ao passo que o objetivo fim é
fornecer informações sobre esse patrimônio controlado.
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1.4 FINALIDADE DA CONTABILIDADE
A finalidade da Contabilidade é produzir informações fidedignas da situação de um patrimônio
para os seus usuários. Essas informações devem ser confiáveis e fundamentadas na realidade.
As informações geradas pela contabilidade são para usuários internos e externos e não são
feitas para atender necessidade específica de nenhum grupo.
1.5 CAMPO DE APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE
Se atentarmos ao objeto da contabilidade e ao conceito, fica fácil para delimitar o seu campo
de atuação ou campo de aplicação, visto que esta é aplicada a todas as entidades que possuem
um patrimônio a ser controlado, ou seja a contabilidade se aplica às aziendas, que são
entidades econômico-administrativas. Entidades econômico-administrativas são as entidades
que reúnem pessoas, patrimônio, ação administrativa e finalidade estabelecida. O conceito de
aziendas não se confunde com o de empresas, que possuem fins lucrativos, uma vez que a
contabilidade também controla o patrimônio de entidades sem fins lucrativos e de governos,
por exemplo.
As aziendas podem ser classificadas:
a) Quanto ao fim:


Social: não visam lucro. São as entes públicos, as sociedades de caráter beneficente,
esportivo, cultural, recreativo, religioso, etc;
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Econômico-Social: são aziendas que buscam superávit para revertê-lo reverter em
benefício de seus filiados como as cooperativas, as entidades de classe, as sociedades
de pecúlios, as aposentadorias e os benefícios;
Econômica: visam o lucro voltado para seu próprio benefício, como as empresas
comerciais e industriais.

b) Quanto a seus proprietários



Pública: pertencente à coletividade, mas que podem ser administrada pelo setor público
ou privado;
Particular: pertence a um indivíduo ou a uma grupo restrito de pessoas.

1.6 FUNÇÕES DA CONTABILIDADE
A função da contabilidade é econômico-administrativa. A função administrativa consiste em
controlar, quantitativamente e qualitativamente, o patrimônio das entidades (aziendas) ao
passo que a função econômica está voltada à apuração do resultado ou rédito (lucro ou
prejuízo).
1.7 USUÁRIOS DA CONTABILIDADE
Entre os usuários das demonstrações contábeis, incluem-se investidores atuais e potenciais,
empregados, credores por empréstimos, fornecedores e outros credores comerciais, clientes,
governos e suas agências e o público. Todos usam as demonstrações contábeis para satisfazer
algumas das suas diversas necessidades de informação. Essas necessidades incluem:
a) investidores - Eles necessitam de informações para ajudá-los a decidir se devem comprar,
manter ou vender investimentos. Os acionistas também estão interessados em informações que
os habilitem a avaliar se a entidade tem capacidade de pagar dividendos;
b) empregados - são os empregados e seus representantes interessados em informações
sobre a estabilidade e a lucratividade de seus empregadores.
c) credores por empréstimos - estes estão interessados em informações que lhes permitam
determinar a capacidade da entidade em pagar seus empréstimos e os correspondentes juros
no vencimento;
d) fornecedores e outros credores comerciais - estão interessados em informações
que
permitam avaliar se as importâncias que lhes são devidas serão pagas nos respectivos
vencimentos.
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e) clientes - são os que têm interesse em informações sobre a continuidade operacional da
entidade, especialmente quando têm um relacionamento a longo prazo com ela, a têm como
fornecedor importante ou dela dependem;
f) governo e suas agências - são interessados na destinação de recursos e, portanto, nas
atividades das entidades. Necessitam, também, de informações a fim de regulamentar as
atividades das entidades, estabelecer políticas fiscais e servir de base para determinar a renda
nacional e estatísticas semelhantes;
g) público - as entidades afetam o público de diversas maneiras. Elas podem, por exemplo,
fazer contribuição substancial à economia local de vários modos, inclusive empregando pessoas
e utilizando fornecedores locais.

1.8 TÉCNICAS CONTÁBEIS
A contabilidade é uma ciência e tem por objetivo o registro dos fatos contábeis, o controle do
patrimônio e gerar informações úteis aos seus usuários. Para que possa alcançar esses objetivos
são utilizadas as técnicas da escrituração, das demonstrações contábeis, da análise
das demonstrações contábeis ou de balanço e da auditoria.
1.8.1 ESCRITURAÇÃO
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É a técnica contábil que se encarrega do registro dos fatos que alteram o patrimônio de
uma entidade, vale dizer, toda vez que ocorrer alguma alteração nos bens, direitos e obrigações
de uma entidade, essas alterações devem ser registradas por meio da técnica de escrituração.
Assim, as alterações devem ser registradas tão logo se tenha conhecimento de sua ocorrência,
resultando, assim, que a escrituração estará posta em ordem cronológica de dia, mês e ano.
A técnica de escrituração encontra capitulação legal por meio do artigo 177 da Lei no
6.404/1976 (Lei das S.A.) e pela Lei nº 10.406/2002 (novo Código Civil). Segundo o dispositivo
da Lei das S.A., a escrituração das empresas deve manter registros permanentes em obediência
à legislação comercial, aos preceitos da referida Lei e aos princípios contábeis geralmente
aceitos.
1.8.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A técnica das demonstrações contábeis está voltada à elaboração de relatórios resumidos
apresentando a situação patrimonial em determinada data (Balanço Patrimonial), a
demonstração do resultado do exercício, as fontes ou origens de recursos e suas aplicações, a
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados além de outros demonstrativos.
As demonstrações contábeis obrigatórias, segundo a Lei no 6.404/1976 (Lei das S/A.), são:
•
•
•
•
•

BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO (SA’s de CAPITAL ABERTO) (Redação dada
pela Lei nº 11.638,de 2007)

1.8.3 AUDITORIA
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A auditoria contábil compreende o exame de documentos, livros contábeis, registros,
além de realização de inspeções e obtenção de informações de fontes internas e
externas, tudo relacionado com o controle do patrimônio da entidade auditada. A auditoria
tem por objetivo averiguar a exatidão dos registros contábeis e das demonstrações contábeis
no que se refere aos eventos que alteram o patrimônio e a representação desse patrimônio,
buscando a detecção de erros e fraudes. Também são verificados o cumprimento dos princípios
contábeis pela entidade. Além de ser uma técnica contábil, a auditoria também pode ser
entendida como um ramo da contabilidade.
1.8.4 ANÁLISE DE BALANÇO
É técnica que se utiliza de métodos e processos científicos (estatísticos) na decomposição,
comparação e interpretação do conteúdo das demonstrações contábeis, para a obtenção
de informações analíticas. Cita-se como exemplo o grau de endividamento e de liquidez de uma
empresa, que auxiliam na tomada de decisões da mesma.
Apesar do nome, veja-se que a análise não se limita ao Balanço Patrimonial, estendendo-se às
outras demonstrações contábeis. Por isso, alguns autores preferem utilizar o nome da Análise
das demonstrações Financeiras e Contábeis.
É oportuno que se chame atenção ao fato de que a Auditoria e a Análise de Balanços serem,
também, especializações da Contabilidade.
1.9 SOCIEDADE DE GRANDE PORTE
O Artigo 3º da Lei 11.638/2007 cria a figura da sociedade de grande porte, ou seja,
sociedades que, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações (S.A),
estarão obrigadas a escriturar, elaborar demonstrações contábeis e contratar auditoria
independente, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Considera-se de grande porte, para
tais fins, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiverem, no exercício
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social anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais)
ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
Ou seja, uma limitada que atingir tais parâmetros será obrigada a seguir os comandos contábeis
exigidos para as S.A relativos a escrituração, elaboração de demonstrações contábeis e
contratação de auditoria independente.
Observe que tais empresas não estão obrigadas a publicar suas demonstrações, como estão as
S.A.
Em resumo:

Sociedade
Limitada

Sociedade de Grande Porte: ativo
total superior a R$ 240.000.000,00
(duzentos e quarenta milhões de
reais) ou receita bruta anual superior
a R$ 300.000.000,00 (trezentos
milhões de reais)

Sociedade
Anônima

1.10 EXERCÍCIO SOCIAL
Também chamado de período administrativo ou período contábil, representa o período
de tempo em que, ao seu final, a direção da entidade elaborará e divulgará os relatórios
contábeis. Este período poderá coincidir ou não com o ano civil, conforme dispuser em seus
estatutos e pela observância da legislação fiscal.
A Lei das S.As. estabelece em seu art. 175, que o exercício social terá a duração de 1 (um) ano
e ao cabo deste, a diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras (contábeis). A data do
término do exercício social não tem relação obrigatória com o ano civil, podendo ser
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diferente do mesmo. A data do término ser fixada no estatuto.

Portanto, vemos que a regra geral é a de o exercício social durar 1 (um) ano, com data de fim
prevista no estatuto. A exceção é na constituição e nos casos de alteração estatutária, quando
o exercício poderá ter duração diversa.

1.11 EMPRESAS – SOCIEDADE ANÔNIMAS X LIMITADAS
Existem diferentes formas de organização jurídica, possíveis de serem adotadas pelas empresas
no país. Dentre estas, sem nenhuma sombra de dúvida, as mais importantes são as sociedades
anônimas e as sociedades por quotas de responsabilidade limitada.
1.11.1 SOCIEDADES ANÔNIMAS (OU COMPANHIAS)
Esta forma de organização jurídica é mais propícia a sociedades de maior porte. As principais
empresas de nosso país são organizadas desta maneira. Neste tipo de organização, os
controles
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internos são mais rígidos (existe, por exemplo, um conselho fiscal a tomar as contas da
administração), a administração da sociedade é feita por um órgão (conselho de
administração ou diretoria) colegiado, levando a maior qualidade e menor agilidade nas
decisões tomadas e o custo de manutenção deste regime é maior que o das limitadas que não
possuem conselhos ou diretoria.
São disciplinadas pela Lei 6404/76 (Lei das Sociedades por Ações), de fundamental importância
ao nosso estudo, principalmente em seus artigos 175 a 205, as sociedades anônimas possuem
as seguintes características:






O capital (parcela do patrimônio particular que os sócios entregam à sociedade) é
dividido em ações.
Seu documento de constituição é o estatuto. Este indicará, dentre outras coisas, a
quantidade e tipo das ações que compõem o capital social, o objeto da sociedade, a
forma de distribuição dos lucros, etc.
Sua administração compete ao conselho de administração e à diretoria, ou somente
à diretoria, conforme dispuser o estatuto.
Serão sempre consideradas “mercantis”, ou seja, comerciais, independentemente do
objeto (atividade que desempenha),
A Sociedade Anônima são empresas cujo capital é dividido em ações, podendo ser de
capital aberto òu capital fechado.
Capital Aberto – Nesse caso as ações podem ser vendidas para qualquer pessoa ou
empresa
no
mercado
financeiro,
com
o
intuito
de
gerar
capital.
Capital Fechado – A divisão das ações só ocorre entre os sócios/acionistas internos que
ficam responsáveis em levantar o capital.

1.11.2 SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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Esta forma de organização jurídica é mais propícia a sociedades de menor porte. Neste tipo
de organização, os controles internos são menos rígidos (não existe, por exemplo, o
conselho fiscal citado no caso das S.A), a administração da sociedade é feita por um diretor
designado no ato constitutivo, levando a menor qualidade e maior agilidade nas decisões
tomadas e o custo de manutenção deste regime é menor que o das S.A, visto que não possuem
conselhos ou diretoria. Esta forma jurídica de constituição de empresa é regulada, atualmente,
pelo Novo Código Civil. Nas hipóteses de omissão da referida Lei e do documento de
constituição da empresa (contrato social), devem ser obedecidas, por analogia, as normas da
Lei 6404/76. Embora nem todas as normas da Lei das S.A. possam ser aplicadas às limitadas,
aquelas relativas à elaboração de demonstrações contábeis são perfeitamente aplicáveis a este
tipo de sociedade.
Suas principais características são:
•
•

•
•

O capital é dividido em quotas;
Seu documento de constituição é o contrato social que indicará, dentre outras
informações, o nome dos sócios, a atividade desenvolvida, o valor da participação de
cada sócio, etc.
A administração é exercida por um sócio-administrador, indicado no contrato social
para gerir e representar a sociedade.
Podem ser sociedades civis ou comerciais, dependendo do objeto desenvolvido.

1.12 EXERCÍCIOS
01. ( IESES/BAHIAGÁS/Organizacional/2016)
I. A Contabilidade é considerada uma ciência social e também exata, pois tem por objetivo
medir quantitativamente e qualitativamente o patrimônio das entidades.
II. A Contabilidade tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades. Seu principal
objetivo é controlar o patrimônio das entidades.
III. A principal finalidade da Contabilidade é fornecer informações aos seus usuários.
IV. Os usuários das informações produzidas pela Contabilidade podem ser: administradores,
acionistas, fornecedores, investidores, instituições financeiras, governo e inclusive pessoas
físicas.

Analise as sentenças e assinale a alternativa correta:
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d)

Apenas II e III estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas
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e) Apenas II e IV estão corretas.

02. (FEPESE/AFTM/FLORIANÓPOLIS/2014) Assinale a alternativa que apresenta o objeto
das ciências contábeis.
a) Patrimônio
b) Ativo e Passivo
c) Receitas e Despesas
d) Situação Líquida patrimonial
e) Comitê de pronunciamento contábil

03. (IADES/SEAP/2014) Acerca do conceito, do objetivo e da finalidade de contabilidade, é
correto afirmar que
(A) os dados gerados pela contabilidade têm caráter sigiloso, sendo, portanto, destinados
exclusivamente a usuários internos.
(B) a contabilidade provê aos seus usuários de informações para a tomada de decisão.
(C) o objetivo principal da contabilidade é atender às exigências do Fisco.
(D) as informações coletadas e geradas pela contabilidade são úteis apenas para o exercício
financeiro a que se referem, não se armazenamento por prazos maiores.
(E) a contabilidade é um sistema de informação com foco no registro de fatos passados,
portanto, sob esse aspecto, não é uma ferramenta útil para tomada de decisão.

04. (CESGRANRIO/2011) Sobre conceitos, objeto, função e objetivos da Contabilidade,
analise as afirmações a seguir.
I - O principal objetivo da contabilidade consiste em identificar as contas de apuração dos custos
e resultados.
II - A função administrativa tem por objetivo o controle do patrimônio.
III - O objeto da contabilidade é o patrimônio que compreende apenas a parte positiva
do balanço.
IV - Os bens corpóreos e os incorpóreos são classificados no passivo.

Está correto APENAS o que se afirma em
a) II.
b) III.
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05. (CESPE/SECGE PE 2010) Julgue os itens a seguir, relativos a contabilidade.
I A contabilidade é uma ciência exata.
II A contabilidade tem funções administrativas e econômicas.
III O principal campo de aplicação da contabilidade são as aziendas.
Assinale a opção correta.
A) Apenas o item I está certo.
B) Apenas o item III está certo.
C) Apenas os itens I e II estão certos.
D) Apenas os itens I e III estão certos.
E) Apenas os itens II e III estão certos.

06. (ESAF) O Primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado na cidade do Rio de
Janeiro, de 17 a 27 de agosto de 1924, formulou um conceito oficial de CONTABILIDADE.
Assinale a opção que indica esse conceito oficial.
a) Contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio do ponto de vista econômico e financeiro,
observando seus aspectos quantitativo e específico e as variações por ele sofridas.
b) Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de
registro relativas à Administração Econômica.
c) Contabilidade é a metodologia especial concebida para captar, registrar, reunir e interpretar
os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente.
d) Contabilidade é a arte de registrar todas as transações de uma companhia que possam ser
expressas em termos monetários e de informar os reflexos dessas transações na situação
econômico financeira dessa companhia.
e) Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante
registro, demonstração expositiva, confirmação, análise e interpretação dos fatos nele
ocorridos.

07. (ESAF/Auditor Fiscal/ISS RJ/2010) Assinale abaixo a única opção que contém
uma afirmativa falsa.
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a) A finalidade da Contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e
fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o
resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins.
b) A Contabilidade pode ser conceituada como sendo “a ciência que estuda, registra, controla
e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não”.
c) Pode-se dizer que o campo de aplicação da Contabilidade é a entidade econômico
administrativa, seja ou não de fins lucrativos.
d) O objeto da Contabilidade é definido como o conjunto de bens, direitos e obrigações
vinculado a uma entidade econômico-administrativa.
e) Enquanto a entidade econômico-administrativa é o objeto da Contabilidade, o patrimônio
é o seu campo de aplicação.

08. (ESAF) O campo de aplicação e o objeto da Contabilidade:
a) confundem-se;
b) são distintos, pois o primeiro é o patrimônio e o segundo é a azienda;
c) podem ser dissociados, pois o primeiro independe da existência do segundo;
d) são distintos, pois o primeiro é a azienda e o segundo é o patrimônio;
e) são a identificação das receitas e a apuração do resultado.

09. A função econômica da Contabilidade é:
a) apurar lucro ou prejuízo;
b) controlar o patrimônio;
c) evitar erros e fraudes;
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d) efetuar o registro dos fatos contábeis;
e) verificar a autenticidade das operações.

10. Assinale a alternativa correta.
a) Os elementos essenciais da azienda são patrimônio, administração e Contabilidade
b) A função principal da Contabilidade é organizar o orçamento da empresa.
c) O objeto da Contabilidade é o patrimônio, que ela estuda e pratica, registrando as
ocorrências que lhe afetam a estrutura qualitativa.
d) Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de registro, de auditoria
e de coordenação dos atos da administração econômica.
e) O campo de atuação e o objeto da Contabilidade são distintos um do outro, pois o primeiro
é a azienda e o segundo é o patrimônio.

11. (FEPESE/AFTM/FLORIANÓPOLIS/2014) Assinale a alternativa que apresenta
as técnicas aplicadas em ciências contábeis.
a) Receitas, Despesas, Ativo e Passivo
b) Ativo + Passivo = Patrimônio Líquido
c) As contas do ativo (bens e direitos) são, em regra, de natureza devedora
d) Os fatos mistos representam a junção dos fatos permutativos e modificativos
e) Escrituração, análises, demonstrações contábeis e auditoria

12.
(FGV/SENADO 2008) Em relação aos interesses dos principais usuários da
informação contábil, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Os acionistas atuais da empresa têm grande interesse na sua rentabilidade atual.
(B) Os investidores que podem se tornar acionistas futuros efetuam um confronto da
rentabilidade da empresa comparando com as diversas opções existentes no mercado.
(C) O governo foca na análise do fluxo de caixa da empresa para determinar o imposto a ser
pago.
(D) Os financiadores concentram-se na capacidade de a empresa pagar os valores dos
financiamentos e dos juros.
(E) Os empregados analisam a capacidade da empresa em efetuar o pagamento dos salários e
em sua capacidade de expansão.
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13.
(ESAF/TCI SEFAZ PI 2001) Estão excluídas do campo de aplicação da Contabilidade
a) as reuniões de pessoas sem organização formal, ausência de finalidade explícita e
inexistência de quaisquer recursos específicos.
b) as sociedades não registradas ou que não possuam atos constitutivos formais.
c) as entidades que explorem atividades ilícitas ou não estejam autorizadas a funcionar.
d) as organizações estrangeiras que tenham sede no exterior.
e) as pessoas jurídicas dispensadas pelo Fisco do cumprimento

14. Além de serem técnicas contábeis, são também considerados ramos da Contabilidade:
a) a auditoria e a análise de balanço;
b) a fiscalização e a auditoria;
c) o planejamento e a análise de balanço;
d) o controle e a auditoria;
e) a meteorologia e a escrituração.

15. Os fatos contábeis provocam modificações na estrutura do patrimônio e o seu registro
deverá ser feito de maneira cronológica, selecionando-os em grupos homogêneos e
evidenciando seus aspectos qualitativos e quantitativos. Isso caracteriza a Técnica Contábil
de:
a) controle;
b) planejamento;
c) auditoria;
d) escrituração;
e) demonstrações contábeis.

16. (TFC/ESAF) Decomposição, comparação e interpretação dos demonstrativos do estado
patrimonial e do resultado econômico de uma entidade é:
a) função econômica da Contabilidade;
b) objeto da Contabilidade;
c) técnica contábil chamada Análise de Balanços;
d) finalidade da Contabilidade;
e) função administrativa da Contabilidade.
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17 (ESAF/ANALISTA SEFAZ CE 2007) Para alcançar seus objetivos precípuos, a
Contabilidade utiliza técnicas formais específicas. 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.

18. (ESAF/SUSEP/Agente Executivo/2006) O campo de atuação da Contabilidade é a
entidade econômico-administrativa, cuja classificação, quanto aos fins a que se destinam, fazse, corretamente, dividindo-as em
a) pessoas físicas e pessoas jurídicas.
b) entidades abertas e entidades fechadas.
c) entidades públicas e entidades privadas.
d) entidades civis e entidades comerciais.
e) entidades sociais, econômicas e econômico-sociais.

19. (ESAF-TFC/92) As aziendas são entidades econômico-administrativas, cuja
existência é reconhecida a partir da união de três elementos essenciais, os quais são:
a) a contabilidade, a administração e o patrimônio
b) os órgãos volitivos, diretivos e a executivos
c) o planejamento, a coordenação e o controle
d) a escrituração, a auditoria e o balanço
e) o patrimônio, a administração e o trabalho

20. (FUNDATEC/SEFAZ/CAGE/RS/2014) A partir da Teoria Contábil, considera-se
objeto da contabilidade:
a) Os atos e fatos patrimoniais.
b) O patrimônio das entidades.
c) As entidades públicas e privadas.
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d) Os atos e fatos da gestão.
e) As entidades empresariais e sem fins lucrativos.

21. (FGV/ALBA/2014) Assinale a opção que indica o objeto da Contabilidade.
a) Os ativos.
b) As receitas.
c) O patrimônio.
d) As demonstrações contábeis.
e) O balanço patrimonial.

22. (VUNESP/PC/SP/2014) A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do
patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações
patrimoniais, bem como o resultado das atividades econômicas desenvolvidas. Analise a
seguinte frase: A contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos
ocorridos no patrimônio das _____________, com fins lucrativos ou não. Complete a frase com
a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto.
a) entidades
b) sociedades civis
c) empresas
d) sociedades de economia privada
e) organizações não governamentais

23. (IESES/2015)
A Contabilidade é um instrumento que auxilia seus usuários a tomar
decisões. Ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, registrandoos e sumarizando-os em forma de relatórios ou comunicados. Dessa forma, pode-se afirmar
que o processo decisório decorre de informações geradas pela Contabilidade. De acordo com
o objetivo de cada usuário existe uma demanda diferenciada de informações contábeis. Analise
as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Fornecedores de bens e serviços a crédito: usam os relatórios contábeis para analisar a
capacidade de pagamento da empresa compradora.
II. Bancos: usam as informações geradas pela contabilidade para aprovar empréstimos,
financiamentos e limite de crédito.
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III. Governo: não usam os relatórios contábeis só com a finalidade de arrecadação de impostos,
mas também para dados estatísticos, no sentido de melhor redimensionar a economia.
IV. Empregados: utilizam as informações geradas pela contabilidade para verificar a capacidade
de pagamento dos salários, perspectivas de crescimento da empresa, e participação nos lucros.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as sentenças I e II estão corretas.
b) Todas as sentenças estão corretas.
c) Apenas as sentenças I, II e III estão corretas.
d) Apenas as sentenças I, II e IV estão corretas.

24. (COSEAC/2015) De acordo com o artigo 175 da Lei n° 6.404/76,o exercício social de uma
empresa terá duração:
a) de acordo com as necessidades da empresa.
b) determinada pelos acionistas da empresa, não podendo ultrapassar dois anos.
c) de um ano, com data de término fixada pelo estatuto.
d) fixada pela assembleia geral da empresa.
e) até o fechamento de todas as operações e demonstrações necessárias à empresa.

25. (FDC/2015) Entidade contábil pode ser:
a) até uma pessoa física;
b) somente as pessoas jurídicas;
c) somente as entidades com fins lucrativos;
d) somente as pessoas que tiveram registro na junta comercial;
e) somente pessoa física com registro na junta comercial.

26. (FUNDEP/IF/SP/2014) As empresas são entidades econômico-administrativas que têm
finalidade econômica, isto é, visam ao lucro. Desenvolvem-se nos mais variados ramos de
atividades, como comércio, indústria, agricultura, pecuária, transportes, telecomunicações,
turismo, prestação de serviços, entre outros.
“A principal finalidade da contabilidade é fornecer ______________________ sobre o
___________________, informações essas de ordem econômica e __________________, que
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facilitam, assim, as tomadas de ______________________, tanto por parte dos
administradores ou ____________________, como também por parte daqueles que pretendem
_____________________ na empresa."
Assinale a alternativa que completa RESPECTIVAMENTE a afirmação acima.
a) informações, patrimônio, financeira, decisões, proprietários e investir
b) dados, campo, endividamento, posições, fornecedores e vender
c) demonstração, balanço, estrutural, contas, dirigentes e movimentar
d) patrimônio, passivo, endividamento, posição, devedores e executar

27. (CESPE/STM/2011) O objeto da contabilidade é o patrimônio, constituído pelo
conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente.

28. (CESPE/PREVIC/2011) O exercício social das empresas regidas pela Lei das
Sociedades Anônimas deve ter a duração de um ano, ainda que seu intervalo não coincida
com o ano civil, ressalvados os casos em que a entidade esteja em seu primeiro ano de
operação ou tenha acabado de sofrer alteração estatutária.

29. (FCC/TJ/AP/2009) Entre as alterações da legislação societária, provocadas pela Lei
nº 11.638/07, está o conceito de sociedades de grande porte. De acordo com essa legislação,
para uma empresa ser considerada uma sociedade de grande porte é necessário que, no
exercício social anterior, tenha
a) apresentado ativos totais de, no mínimo, R$ 300 milhões e receitas superiores a R$
200 milhões.
b) apresentado patrimônio líquido de, pelo menos, R$ 300 milhões e ativos imobilizados de
R$ 100 milhões.
c) emitido novas ações ordinárias de, no mínimo, R$ 50 milhões e apure no período lucro bruto
de R$ 200 milhões.
d) apresentado receitas brutas anuais superiores a R$ 300 milhões e ativos totais maiores que
R$ 240 milhões.
e) apresentado lucro líquido de R$ 100 milhões e ativos totais superiores a R$ 250 milhões.
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Com respeito à legislação e à normatização contábil brasileira vigentes, julgue o item
subsequente.
30. (CESPE/FUB/2015) A Lei n.º 6.404/1976, ou Lei das Sociedades por Ações,
originalmente elaborada em consonância com as teorias da Escola Italiana de Contabilidade,
foi, nos últimos anos, modificada para atender a convergência da contabilidade brasileira às
normas internacionais de contabilidade do IASB.

31. (CESPE/STM/2011) No Brasil, a Ciência Contábil, desde as últimas alterações na Lei n.º
6.404/1976, vem se afastando da escola italiana, ao mesmo tempo em que se aproxima da
escola norte americana.
32. (CESPE/FUB/2011) A Lei n.º 6.404/1976 nasceu da necessidade de aproximar a
contabilidade brasileira dos padrões da contabilidade norte- americana, rompendo com a
tradição italiana, agora retomada com as alterações promovidas pela Lei n.º 11.638/2007.
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