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ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL 
 

Organização 

 

É uma reunião de pessoas que agem juntas e de maneira estruturada para 

atingir objetivos comuns. 

Na maioria das vezes essa ação conjunta está voltada para um trabalho 

que visa à obtenção de recursos fundamentais para as pessoas e a 

sociedade. 

 

Administração 

 

Estuda a aplicação e coordenação de recursos: humanos, materiais, 

financeiros, de informação e tecnológicos, numa organização, de modo a 

atingir determinados objetivos e resultados planejados com o máximo de 

eficácia e eficiência. 

 

 Eficácia: é a capacidade de alcançar os resultados e objetivos 

propostos. 

 Eficiência: é a capacidade de alcançar os resultados e objetivos 

propostos, com o mínimo de recursos, energia e tempo. 

  

GESTÃO 
 

Perfil do gestor 

 

 Curiosidade intelectual;  

 Modéstia;  

 Autocrítica vigilante;  

 Capacidade de imaginar futuros alternativos; 

 Apetite pelo feedback;  

 Criar, coletar e disseminar conhecimentos; 

 Predisposição à experimentação.  

 

O perfil do gestor deve englobar características que o tornem um gestor 

que APRENDE, e, no entanto, dispor de alguns requisitos básicos para a 

aprendizagem organizacional. 
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Algumas características do gestor 

 

 Aceitação; 

 Autoconfiança; 

 Automotivação; 

 Controle e influência; 

 Decisão e responsabilidade; 

 Energia; 

 Iniciativa; 

 Otimismo; 

 Persistência; 

 Sem temor ao fracasso e da rejeição; 

 Voltado para a equipe. 

 

Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) 

 

 Planejar, Fazer, Verificar, Atuar. 

 Metas, Fazer, Checar, Agir. 

 Metas, Execução, Verificação, Ajuste. 

 Planejar, Organizar, Dirigir, Controlar. 
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 Planejamento 

 

O que se quer fazer?  

Aonde se quer chegar? 

Um bom administrador é aquele que pensa no futuro. Ele desenha um 

plano de ação antes de iniciar um trabalho. Isso permite analisar se o 

que se pretende fazer é o mais indicado.  

 

 Organização 

 

Uma vez que planejamos o que se vai fazer, é preciso reunir, organizar 

e alocar os recursos necessários para realizar a atividade pretendida. 

 

 Direção 

 

É preciso uma liderança segura, que motive as pessoas e garanta boas 

condições de trabalho, com processos de trabalho claros e definidos. 

 

 Controle 

 

Estamos trabalhando na direção certa? 

O planejamento realizado é implementado da melhor maneira 

possível?  

Precisa ser adaptado? 

O trabalho precisa ser avaliado, para que possa ser ajustado e 

corrigido as imperfeições nos processos de trabalho. 

 

 

Perfil do gestor na organização de hoje 

 

 Atitude Empreendedora; 

 Espírito de Equipe e bom relacionamento; 

 Conhecimento técnico; 

 Ética; 

 Flexibilidade. 
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Fatores de produção 

 

 Trabalho 

 

É a contribuição do ser Humano na produção, em forma de atividade 

física ou mental. 

 

 Capital 

 

É o conjunto de equipamentos, ferramentas e máquinas, produzidos 

pelo homem, que não se destinam à satisfação das necessidades 

através do consumo, mas concorrem para a produção de bens e 

serviços, aumentando a eficiência do trabalho humano. 

 

 Recursos Naturais 

 

São os elementos da natureza utilizados pelo homem com a finalidade 

de criar bens. 

 

 

 

CONCEITO E OBJETIVO DA CONTABILIDADE 
 

Contabilidade é um instrumento da função administrativa que tem como 

finalidade: controlar o patrimônio, apurar o resultado e prestar informações 

aos seus usuários. 

 

É o estudo e o controle do patrimônio das entidades (pessoa física e 

jurídica). Isso é feito por meio dos registros dos fatos e das respectivas 

demonstrações produzidas.  

 

O objetivo é sempre o patrimônio da entidade, definido como um conjunto 

de bens, direitos e obrigações, através de registros, demonstrações, 

análises, diagnósticos, pareceres, tabelas, planilhas e outros meios, 

tomando sempre como base o patrimônio. 
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Finalidade da informação contábil 

 

Deve propiciar informações suficientes sobre a entidade, de modo a 

facilitar a concretização dos propósitos, entre os quais são indispensáveis a: 

 

 Confiabilidade; 

 Tempestividade; 

 Compreensibilidade;  

 Comparabilidade. 

 

 

Usuários da contabilidade (internos e externos) 

 

 Acionistas, sócios ou proprietário. 

 Emprestadores de recursos (bancos). 

 Credores em geral (fornecedores). 

 Integrantes do mercado de capitais. 

 Administradores e diretores. 

 Funcionários (departamentos). 

 Fisco. 

 Outros. 

 

 

Patrimônio 

 

Uma empresa para desenvolver suas atividades, necessita de aplicações 

de recursos próprios e de terceiros, que se classificam em: Bens (Materiais e 

Imateriais), Direitos e Obrigações (Próprios e de Terceiros). 

 

 

Representação gráfica do patrimônio 

 

ATIVO (+) PASSIVO (-) 

Bens Obrigações 

Direitos  
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A representação quantitativa de uma entidade é conhecida pela 

expressão Balanço Patrimonial, que é uma das mais importantes 

demonstrações contábeis, através da qual podemos apurar a situação 

patrimonial de uma entidade em determinado momento. Possui este nome 

pois a parte positiva (Ativo) tem que ser igual a parte negativa (Passivo), 

formando uma espécie de Balança de peso igual, sabendo que o 

Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, temos a seguinte 

representação gráfica do Balanço Patrimonial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação das contas no balanço patrimonial 

 

ATIVO (+) PASSIVO (-) 

(Aplicações de Recursos) (Origens dos Recursos) 

 

Circulante 

     Disponível 

     Crédito 

     Estoque 

      

 

 

Não Circulante 

     Realizável a Longo Prazo 

     Investimentos 

     Imobilizado 

     Intangível 

      

 

Circulante 

     Comerciais 

     Fiscais 

     Sociais 

     Trabalhistas 

     Financeiras 

      

Não Circulante 

     Exigível a Longo Prazo 

 

Patrimônio Líquido 

     Capital Social 

     Reservas de Capital 

     Reservas de Lucros 

     Lucros/Prejuízos Acumulados 

Total do Ativo Total do Passivo 

 

ATIVO 

A (+) 

PASSIVO 

P (-) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PL (=) 
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Situações patrimôniais (apurar o resultado) 

 

Resultado é a diferença entre o valor das receitas e o valor das despesas. 

 

 Receitas 

 

São entradas (ganho) de elementos para o Ativo da entidade, na 

forma de bens ou direitos que sempre provocam um aumento da 

situação líquida. 

 

 Despesas 

 

São gastos incorridos para, direta ou indiretamente, gerar receitas. As 

despesas podem diminuir o Ativo e ou aumentar o Passivo Exigível, mas 

sempre provocam diminuições na situação líquida. Não se identificam 

com o processo de transformação ou produção dos bens e produtos. 

 

 Custos 

 

São gastos com matéria prima e valor pago ao trabalho necessário 

para a produção de bens ou serviços. Identificam com o processo de 

transformação ou produção dos bens e produtos. 

 

 

Através da equação podemos verificar três tipos de situação líquida: 

 

Situação Líquida Positiva (Lucro) 

SITUAÇÃO FAVORÁVEL 

 

Ativo > Passivo = Situação ativa ou 

superavitária 

 

Ativo Passivo 

Bens 25.000,00 Obrigações 37.000,00 

Direitos 32.000,00 Situação 

Líquida 

20.000,00 

Total 57.000,00 Total 57.000,00 
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Situação Líquida Negativa (Prejuízo) 

SITUAÇÃO DESFAVORÁVEL 

 

Ativo < Passivo = Situação deficitária, passiva 

ou Passivo a descoberto 

 

 

Ativo Passivo 

Bens 25.000,00 Obrigações 77.000,00 

Direitos 32.000,00 Situação 

Líquida 

(20.000,00) 

Total 57.000,00 Total 57.000,00 

 

 

Situação Nula 

EQUILÍBRIO PERMANENTE 

 

Ativo = Passivo = Situação Neutra 

 

 

Ativo Passivo 

Bens 25.000,00 Obrigações 57.000,00 

Direitos 32.000,00 Situação 

Líquida 

0,00 

Total 57.000,00 Total 57.000,00 

 

 

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

 

 

“Para cada Débito sempre tem um Crédito  

no mesmo valor e vice versa”. 
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Demonstração do resultado do exercício (DRE) 

 

Completa 
 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  

     Venda de Mercadorias 

(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS  

     (-) Receitas Canceladas 

     (-) Descontos Incondicionais Concedidos 

     (-) Impostos sobre Receitas 

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  

(-) CUSTOS OPERACIONAIS  

     (-) Custo da Mercadoria Vendida 

(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO  

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  

     (-) Despesas com Vendas 

     (-) Despesas Administrativas 

     (-) Resultado Financeiro Líquido 

     (-) Outras Despesas Operacionais 

     (+) Outras Receitas Operacionais 

(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL  

     (+) Outras Receitas 

     (-) Outras Despesas 

(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL  

     (-) CSLL 

     (-) IR 

(=) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
 

 

 

Resumida 
 

RECEITA BRUTA  

      (-) Impostos sobre Receitas 

(=) RECEITA LÍQUIDA  

     (-) Custo da Mercadoria Vendida 

(=) LUCRO BRUTO  

     (-) Despesas Comerciais 

     (-) Despesas Gerais e Administrativas 

     (+) Receitas Financeiras 

     (-) Despesas Financeiras 

     (+) Outras Receitas 

     (-) Outras Despesas  

 (=) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
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Exercícios 
 

1) Classifique com um “X” os elementos abaixo, sendo A= Ativo e P= Passivo: 

 

 A P 

Contas a pagar    

Veículos   

Caixa   

Móveis e utensílios   

Ferramentas   

Contas a receber   

Duplicatas a pagar   

Promissórias a receber   

Imposto a recolher   

Equipamentos de Informática   

Mercadorias   

Imóveis   

FGTS a pagar   

INSS a recolher   

Estoque de mercadorias   

Terreno   

 

 

2) Qual a situação patrimonial da empresa: 

 

Caixa 2.000,00 Veículos 130.000,00 

Imóveis 600.000,00 Salários a pagar 20.000,00 

Alugueis a receber 5.000,00 Duplicatas a receber 7.000,00 

Promissórias a pagar 10.000,00 Imposto a pagar 10.500,00 

Móveis e Utensílios 30.000,00 Títulos a pagar 50.000,00 

Duplicatas a pagar 10.000,00 Banco conta corrente 10.000,00 

 

R: ___________________________________________________________________________________ 

 

Caixa 5.200,00 Duplicatas a pagar 100.700,00 

Imóveis 300.000,00 Veículos 90.000,00 

Banco conta corrente 500,00 Salários a pagar 8.000,00 

Financiamento a pagar 400.000,00 Duplicatas a receber 1.700,00 

Móveis e Utensílios 60.500,00 Imposto a pagar 14.500,00 

 

R: ___________________________________________________________________________________ 
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3) Utilizando a equação fundamental do patrimônio preencha os espaços em branco 

dos balanços abaixo: 

 

ATIVO PASSIVO 

Caixa 1.000,00 Títulos a pagar 30.500,00 

Banco 800,00 Contas a pagar 1.800,00 

Títulos a receber   ?     

Terrenos 150.000,00 Patrimônio Líquido  

Veículos 50.000,00 Capital Social 200.000,00 

Estoque 30.000,00 Lucro   ? 

Total Ativo 251.800,00 Total Passivo   ? 

 

 

 

ATIVO PASSIVO 

Caixa 2.000,00 Contas a pagar 7.000,00 

Imóveis 200.000,00   

Estoque   ? Patrimônio Líquido  

Veículos 70.000,00   

Títulos a receber 5.000,00 Lucros 50.000,00 

Total Ativo   ? Total Passivo 297.000,00 

 

 

4) Indique com um “X”, a classificação das Contas abaixo: 

 

 

Contas 

Patrimoniais Resultado 

Ativo Passivo Despesas Receitas 

Capital     

Estoque     

Máquinas e equipamentos     

Venda à vista     

Venda a prazo     

Salários     

Salários a pagar     

Juros a receber     

Descontos obtidos     

Caixa     

Manutenção de Veículos     

Comissão de Vendedores     

Impostos a recolher     

Banco conta movimento     

Imóveis     

Água, Luz e Telefone     

Móveis e Utensílios     

Lucros acumulados     
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Embalagem para presente     

Prejuízos acumulados     

Veículos     

INSS a pagar     

 

 

 

5) Classifique as contas abaixo de acordo com os códigos: 

 

1) Ativo (A), Passivo (P), Despesa (D) ou Receita (R) 

2) Patrimonial (P) ou de Resultado (R) 

3) Grupo do plano de contas a qual pertencem: 

Ativo Circulante (AC), Ativo Não Circulante (ANC) 

 Passivo Circulante (PC), Passivo Não Circulante (PNC), Patrimônio Líquido (PL) 

 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 

 

CONTAS  1  2 3 

Caixa    

Bancos conta movimento    

Duplicatas a pagar    

Água e Esgoto    

Aluguéis Passivos    

Descontos obtidos    

Fornecedores    

Promissórias a pagar    

Clientes    

Obras de Arte    

Imóveis    

Instalações    

Café e lanches    

Descontos concedidos    

Juros ativos    

Salários a pagar    

INSS a recolher    

FGTS a pagar    

Duplicatas a receber     

Estoque de material de expediente    

Material de expediente    

Impostos a recolher    

Móveis e utensílios    

Veículos    

Ações de outras empresas    

Estoque de mercadorias    

Capital Social    

Salários    
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Juros passivos    

Fretes    

Alugueis ativos    

Marcas e patentes    

Lucros Acumulados    

Despesas bancárias    

Computadores    

Parcelamento a pagar a Longo Prazo    

Aplicações financeiras    

INSS    

FGTS    

ICMS a recolher    

 

      

6) Encerrar o balanço Patrimonial utilizando os razonetes: 

 

Investimento inicial em dinheiro: R$ 50.000,00 

Compra de um automóvel à vista: R$ 15.000,00 

Depósito efetuado no Banco: R$ 4.000,00 

Compra de móveis à vista: R$ 500,00 

 

 

Ativo Passivo 

    

    

    

    

    

    

 

 

7) Exerc. 1 - Contabilize as operações, apure o resultado e encerre as demonstrações 

(DRE e Balanço Patrimonial)   

 

1. Integralização do Capital Social, sendo R$ 10.000 em dinheiro, R$ 40.000 

depositado no Banco e um veículo no valor de R$ 30.000; 

2. Pagamento de taxa de abertura da empresa R$ 450; 

3. Comprou Móveis e Utensílios, no valor de R$ 15.000, pago R$ 2.000 em dinheiro, R$ 

10.000 em cheque e o restante a prazo; 

4. Compra de 500 unidades de mercadorias para venda, pagando R$ 5.000 à vista; 

5. Compra a vista de Ferramentas por R$ 2.000, sendo R$ 500 em dinheiro e R$ 1.500 

em cheque; 

6. Compra de 800 unidades de mercadorias, a prazo, no valor de R$ 10 cada; 

7. Venda de 600 unidades de mercadorias, no valor total de R$ 12.000, sendo 

recebido R$ 5.000 em cheque e o restante a prazo; 
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8. Pagamento de Despesas Operacionais Diversas (vendas, administrativas, 

combustível, outras) no valor de R$ 6.000 em cheque; 

9. Pagamento de Fornecedores, R$ 2.000 em cheque; 

10. Depósito do cheque recebido no dia 7. 

11. Pagamento de Fornecedores, R$ 4.000 em cheque. 

12. Pagamento em dinheiro de conta de água e energia no valor total de R$ 1.000; 

13. Venda de 300 unidades de mercadorias por R$ 22 cada uma, sendo recebido R$ 

3.000 em dinheiro e o restante a prazo; 

14. Compra de 400 unidades de mercadorias, a prazo, no valor de R$ 12 cada; 

15. Imposto de 4% sobre a receita bruta, para pagamento no mês subsequente. 

 

 

8) Contabilize as operações, apure o resultado e encerre as demonstrações (DRE e 

Balanço Patrimonial)   

 

1. Integralização do Capital Social, sendo R$ 5.000 em dinheiro, R$ 100.000 

depositado no Banco e um terreno no valor de R$ 45.000; 

2. Comprou Móveis e Utensílios, no valor de R$ 30.000, pago R$ 1.000 em dinheiro, R$ 

10.000 em cheque e o restante a prazo; 

3. Compra a prazo de 6000 unidades de mercadorias para venda, no valor de R$ 10 

cada; 

4. Compra de Ferramentas por R$ 5.000, sendo R$ 500 em dinheiro e R$ 4.500 em 

cheque; 

5. Compra de 2000 unidades de mercadorias, a prazo, no valor de R$ 10 cada; 

6. Venda de 4000 unidades de mercadorias, no valor total de R$ 21 cada, sendo 

recebido R$ 14.000 em cheque e o restante a prazo; 

7. Pagamento de Despesas Operacionais Diversas (vendas, administrativas, 

combustível, outras) no valor de R$ 15.000 em cheque; 

8. Pagamento de Fornecedores, R$ 5.000 em cheque; 

9. Pagamento de Fornecedores, R$ 14.000 em cheque de terceiros; 

10. Pagamento em cheque de conta de água e energia no valor total de R$ 2.200; 

11. Venda de 1000 unidades de mercadorias por R$ 22 cada uma, sendo recebido R$ 

3.000 em dinheiro e o restante a prazo; 

12. Compra de um veículo por R$ 40.000 pago em cheque; 

13. Compra de 500 unidades de mercadorias, a prazo, no valor de R$ 10 cada; 

14. Venda a vista de 200 unidades de mercadorias por R$ 20 cada uma, sendo 

recebido em cheque; 

15. Pagamento em cheque de conta de Telefone, internet, celular, etc, no valor total 

de R$ 1.000; 

16. Imposto de 5% sobre a receita bruta, para pagamento no mês subsequente. 
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Atividade à distância (EaD) 
 
 

 

Complete a afirmação:  

O perfil do gestor deve englobar características que o tornem um gestor que 

……....................…………………, e no entanto, dispor de alguns requisitos básicos para a 

aprendizagem organizacional. 

a) Aprende;  

b) Compreende;  

c) Aceite;  

d) Comande. 

 

Indique uma alternativa que NÃO apresenta um perfil do gestor: 

a) Curiosidade intelectual; 

b) Implantar conhecimentos;  

c)  Autocrítica vigilante; 

d)  Capacidade de imaginar futuros alternativos. 

 

São exemplos de perfil do gestor do passado: 

I. Responsabilizavam o chefe pela carreira.  

II. Acreditavam que sua educação estava completa ou só precisava de 

pequenas reciclagens.    

III. Aprendiam quando alguém lhes ensinava. 

IV. Deixavam o aprendizado a cargo da instituição. 

 

São válidas as afirmações contidas em apenas: 

a) I e III; 

b) I, II e IV; 

c) II e IV; 

d) I, II, III e IV. 

 

O trabalho do gestor envolve quatro funções, ou tipos de atividades. Indique as funções 

administrativas: 

a) Planejamento, Organização, Direção e Controle; 

b) Planejamento, Qualidade, Liderança e Auditoria; 

c) Planejamento, Organização, Liderança e Controle; 

d) Planejamento, Qualidade, Direção e Auditoria. 
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Analise as afirmações I e II abaixo: 

I. Organização é uma reunião de pessoas que agem juntas e de maneira 

estruturada para atingir objetivos comuns. 

II. Na maioria das vezes essa ação conjunta está voltada para um trabalho que visa 

à obtenção de recursos fundamentais para as pessoas e a sociedade. 

 

Essas afirmações são, respectivamente: 

a) Verdadeira / Verdadeira; 

b) Falsa / Falsa; 

c) Verdadeira / Falsa; 

d) Falsa / Verdadeira. 

 

Complete a afirmação: 

A Administração …………………….. a aplicação e coordenação de recursos: humanos, 

materiais, financeiros, de informação e tecnológicos, numa organização, de modo a 

atingir determinados objetivos e resultados planejados com o máximo de eficiência e 

eficácia. 

a) Coleta; 

b) Compreende; 

c) Estuda; 

d) Implanta. 

 

São alguns exemplos do perfil do gestor: 

I. Curiosidade intelectual;  

II. Autocrítica vigilante;  

III. Capacidade de imaginar futuros alternativos; 

IV. Apetite pelo feedback;  

 

São válidas as afirmações contidas em apenas: 

a) I e III; 

b) I, II e IV; 

c) II e IV; 

d) I, II, III e IV. 

 

São Fatores de produção: 

a) Trabalho, Equipamentos, Qualidade e Recursos Naturais; 

b) Trabalho, Capital e Recursos Naturais; 

c) Trabalho, Capital, Qualidade Produtiva e Recursos Naturais; 

d) Trabalho, Equipamentos, Capital e Recursos Naturais. 
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O trabalho do Gestor envolve quatro funções, ou tipos de atividades. Analise as imagens 

abaixo:  

 

 

 

  

  

 

Indique a função administrativa predominante na Figura 1: 

a) Planejamento; 

b) Organização; 

c) Direção; 

d) Controle. 

 

 

Indique a função administrativa predominante na Figura 2: 

a) Planejamento; 

b) Organização; 

c) Direção; 

d) Controle. 

 

Figura 1 Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

Onde a organização estará daqui 
a cinco anos? Vou definir alguns 

objetivos para chegarmos lá. 

Dona Janete, aquele 
processo: faz uma cópia, 

guarda no arquivo, 
publica no site, divulga 

para os clientes, por 
favor. 

Vou anotar os passes errados, 
os chutes a gol e as chances 

desperdiçadas. Vamos analisar 
juntos os indicadores. 

Precisarei de três funcionários, e vou 
definir tarefas e responsabilidades 

de cada um. 
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Indique a função administrativa predominante na Figura 3: 

a) Planejamento;    

b) Organização;   

c) Direção;         

d) Controle. 

 

Indique a função administrativa predominante na Figura 4: 

a) Planejamento;    

b) Organização;   

c) Direção;         

d) Controle. 

 

São alguns exemplos do perfil do gestor: 

I. Curiosidade intelectual;  

II. Autocrítica vigilante;  

III. Capacidade de imaginar futuros alternativos; 

IV. Apetite pelo feedback;  

 

São válidas as afirmações contidas em apenas: 

a) I e III; 

b) I, II e IV; 

c) II e IV; 

d) I, II, III e IV. 

 

É uma reunião de pessoas que agem juntas e de maneira estruturada para atingir 

objetivos comuns. A afirmativa representa o conceito de: 

a) Organização;  

b) Recursos Humanos; 

c) Planejamento de Recursos Humanos; 

d) Meta. 

 

Analise perguntas I, II e III abaixo: 

I. O que se quer fazer?  

II. Aonde se quer chegar? 

III. Estamos trabalhando na direção certa? 

 

Indique a qual função administrativa elas representam respectivamente: 

a) I- Planejamento / II- Planejamento / III- Controle; 

b) I- Planejamento / II- Direção / III- Controle; 

c) I- Planejamento / II- Direção / III- Organização; 

d) Nenhuma das alternativas. 
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Coloque (V) Verdadeiro ou (F) Falso: 

a) O perfil do gestor deve englobar características que o tornem um gestor que 

aprende, e, no entanto, dispor de alguns requisitos básicos para a aprendizagem 

organizacional. (       ). 

b) Contabilidade é um instrumento da função administrativa que tem como 

finalidade: controlar o patrimônio, apurar o resultado e prestar informações aos 

seus usuários. (       ) 

c) Eficácia é a capacidade de alcançar os resultados e objetivos propostos. (       ) 

d) Eficiência é a capacidade de alcançar os resultados e objetivos propostos, com 

o mínimo de recursos, energia e tempo. (       ) 

e) No estudo dos Fatores de Produção, Trabalho é a contribuição do ser Humano na 

produção, em forma de atividade física ou mental. (      ) 

f) No estudo dos Fatores de Produção, Capital é o conjunto de bens (equipamentos, 

ferramentas e máquinas), produzidos pelo homem, que não se destinam à 

satisfação das necessidades através do consumo, mas concorrem para a 

produção de bens e serviços, aumentando a eficiência do trabalho humano. (      ) 

g) No estudo dos Fatores de Produção, “Recursos Naturais” são os elementos da 

natureza utilizados pelo homem com a finalidade de criar bens. (      ) 

(todas Verdadeiras) 

 

Indique o perfil predominante que representa o empreendedor na organização de hoje: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Atitude Empreendedora; 

b) Espírito de Equipe e bom relacionamento; 

c) Ética; 

d) Flexibilidade. 
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Nas alternativas abaixo, há bens, direitos e obrigações. Assinale a alternativa 

correspondente a um bem.  

a) Duplicatas a Receber;     

b) Letras de Câmbio a Receber;  

c) Direito de autor;      

d) Notas Promissórias a Pagar. 

 

O Passivo divide-se em:  

a) Circulante, Realizável a Longo Prazo e Capital Social; 

b) Circulante, Não Circulante e Patrimônio Líquido; 

c) Circulante, Exigível a Longo Prazo, Resultado de Exercícios Futuros e Patrimônio 

Líquido; 

d) Circulante, Capital Social, Reservas e Lucros. 

 

Se a empresa possui obrigações, estas serão registradas:  

a) no Passivo Circulante;   

b) no Passivo; 

c) no Passivo Exigível; 

d) em Contas a Pagar. 

  

Se a empresa possui bens, estes serão registrados em contas de:  

a) Compensação; 

b) Passivo;  

c) Ativo; 

d) Receita.  

 

São funções da Contabilidade:  

a) controlar as Contas a Pagar;  

b) controlar e programar as vendas e apurar os resultados destas;  

c) controlar o patrimônio, apurar seus resultados e prestar informações sobre a 

situação do patrimônio  

d) controlar o patrimônio, apurar o lucro, controlar as despesas.  

  

O conceito contábil de patrimônio é:  

a) conjunto de bens e direitos que pertence a uma ou mais pessoas, utilizado em 

atividades sem finalidade lucrativa;  

b) conjunto formado por dinheiro e bens, utilizado por pessoas físicas ou jurídicas, em 

atividades lucrativas; 

c) conjunto de pessoas e obrigações aplicado em atividades produtivas; 

d) conjunto formado pelos bens, direitos e obrigações, que pertence a uma ou mais 

pessoas, utilizado na atividade econômica ou social, com ou sem finalidade 

lucrativa. 
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Os bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa física ou jurídica representam:  

a) bens intangíveis;  

b) ativo, incluindo todas as imobilizações da empresa;  

c) organização funcional e econômica de uma entidade;  

d) patrimônio. 

  

 

O Ativo divide-se em: 

a) Circulante, Não Circulante e Permanente;    

b) Circulante, Imobilizado e Investimentos;  

c) Circulante, Realizável a Longo Prazo e Diferido;    

d) Circulante e Não Circulante. 

  

São exemplos de bens: 

a) Estoques e Máquinas;      

b) Duplicatas a Receber e Duplicatas a Pagar;  

c) Duplicatas a Pagar e Dinheiro;     

d) Duplicatas a Receber e Dinheiro.  

  

O balanço patrimonial é um relatório contábil que mostra:  

a) o ativo e o passivo da entidade em determinado momento;  

b) o lucro obtido pela entidade em um período de tempo;  

c) os resultados acumulados obtidos pela entidade de um período distinto;  

d) os bens, direitos, obrigações, despesas e receitas da entidade em determinado 

momento.  

  

Os bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido constituem: 

a) a demonstração do resultado do exercício;    

b) o balanço patrimonial;  

c) a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados;   

d) o inventário geral. 

  

O Patrimônio Líquido é a diferença entre: 

a) o capital social e o passivo exigível;     

b) ativo total e o passivo total;  

c) entre o ativo e o passivo exigível a curto prazo;    

d) entre o ativo e o passivo exigível. 

  

Representa uma obrigação a conta: 

a) Prêmio de Seguros;    

b) Seguros a Pagar;  

c) Seguros Contratados;    

d) Seguros Pagos Antecipadamente. 
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Segundo a Lei 6.404/76, os elementos ativos serão apresentados no Balanço 

Patrimonial em ordem decrescente do grau de liquidez. Assim sendo, no ativo, os 

elementos são classificados respectivamente, a saber: 

a) Circulante, Créditos e Realizável a Longo Prazo.  

b) Circulante, Não Circulante, Realizável a Longo Prazo e Permanente.  

c) Circulante e Não Circulante.  

d) Circulante, Realizável a Curto Prazo e Permanente.  

   

O que é Patrimônio? 

a) é o conjunto de Bens e Obrigações;    

b) é somente a soma das contas do ativo; 

c) é o conjunto de Bens, Direitos e Obrigações;   

d) é somente a soma das contas do passivo. 

 

O que são Direitos de uma empresa? 

a) são os direitos dos sócios nas retiradas de pró-labore; 

b) são valores que os sócios de uma empresa agregam ao capital social; 

c) são todos os valores que uma empresa tem a receber; 

d) São os direitos de um cidadão garantidos pela constituição nacional. 

 

Qual desses elementos não é um Direito: 

a) promissórias a receber;    

b) clientes;  

c) cheques em cobranças;    

d) duplicatas a pagar. 

 

O que é uma Obrigação de uma empresa? 

 a) é onde são investidos os valores do capital social; 

b) são as obrigações de todos os cidadãos brasileiros garantidos pela constituição; 

c) são os valores que uma empresa tem a pagar; 

d) são as dívidas que os sócios tem com os bancos. 

 

Qual desses elementos não pertencem a uma obrigação: 

a) duplicatas a pagar;    

b) impostos a pagar; 

c) fornecedores e financiamentos;   

d) aplicações financeiras. 

 

Qual conjunto de elementos abaixo pertencem ao bem de uma empresa? 

a) Veículos, Promissórias a receber, Conta Bancaria, Lucros no Exercício;  

b) Mesas, Automóveis, Dinheiro, Computador, Mercadorias; 

c) Imóveis, Prejuízo Acumulados, Terrenos, Estoques; 

d) Fornecedores, Material de Consumo, Televisão, Capital social. 
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Qual o valor do Patrimônio Líquido da empresa a partir dos dados abaixo: 

 

Conta              Valor em R$ 

Estoques de Mercadorias  8.000,00 

Imóveis    20.000,00 

Duplicatas a Receber  5.000,00 

Caixa     3.000,00 

Clientes    7.000,00 

Veículos    15.000,00 

Fornecedores   11.000,00 

Promissórias a Pagar   8.000,00 

Financiamentos a pagar  25.000,00 

 

a) R$ 21.000,00;   

b) R$ 39.000,00; 

c) R$ 14.000,00;   

d) R$ 18.000,00. 

 

Quando falamos em contas pertencentes ao Realizável ao Longo Prazo e Exigível ao 

Longo Prazo, isso quer dizer: 

 

a) são contas da pessoa física dos acionistas da empresa que passam de um exercício 

contábil para o outro; 

b) são contas que nunca deixarão de existir numa empresa; 

c) são contas que passam de um exercício contábil para o outro; 

d) nenhuma das Alternativas. 

 
Contabilize as operações, apure o resultado e encerre as demonstrações (DRE e Balanço 

Patrimonial)   

 

1. Integralização do Capital Social, sendo R$ 5.000 em dinheiro, R$ 90.000 depositado 

no Banco, um terreno no valor de R$ 100.000 e um veículo no valor de R$ 45.000; 

2. Comprou Móveis e Utensílios, no valor de R$ 25.000, pago R$ 5.000 em cheque e o 

restante a prazo; 

3. Compra a prazo de 10000 unidades de mercadorias para venda, no valor de R$ 5 

cada; 

4. Compra de Ferramentas por R$ 12.000, sendo R$ 6.500 em cheque e o restante a 

prazo; 

5. Compra de 6000 unidades de mercadorias, a prazo, no valor de R$ 5 cada; 

6. Venda de 7000 unidades de mercadorias, no valor total de R$ 15 cada, sendo 

recebido R$ 10.000 em cheque e o restante a prazo; 

7. Pagamento de Despesas Operacionais Diversas (vendas, administrativas, 

combustível, outras) no valor de R$ 20.000 em cheque; 
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8. Pagamento de Fornecedores, R$ 10.000 em cheque; 

9. Depósito no Banco do cheque recebido no dia 6; 

10. Pagamento em cheque de conta de água e energia no valor total de R$ 3.000; 

11. Venda de 2500 unidades de mercadorias por R$ 17 cada uma, sendo recebido R$ 

4.000 em dinheiro e o restante a prazo; 

12. Compra de um veículo por R$ 40.000 pago em cheque; 

13. Compra de 500 unidades de mercadorias, a prazo, no valor de R$ 5 cada; 

14. Venda a vista de 300 unidades de mercadorias por R$ 18 cada uma, sendo 

recebido em cheque; 

15. Compra de 1000 unidades de mercadorias, a prazo, no valor de R$ 5 cada; 

16. Venda a vista de 200 unidades de mercadorias por R$ 17 cada uma, sendo 

recebido em dinheiro; 

17. Pagamento em cheque de R$ 2.000 referente ao aluguel do mês; 

18. Compra de equipamentos de informática (computadores, impressoras, emissor de 

cupom fiscal, cabos, etc), por R$ 30.000, sendo R$ 10.000 em cheque e o restante 

a prazo; 

19. Pagamento em cheque de conta de Telefone, internet, celular, etc, no valor total 

de R$ 2.000; 

20. Imposto de 4% sobre a receita bruta, para pagamento no mês subsequente. 

 

 

 

 


