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É a ciência que permite, através de suas técnicas, um controle 
permanente do patrimônio das empresas” (Osni Moura Ribeiro). 
 
“É a ciência que estuda e pratica as funções de orientação de 
controle e de registro relativas à administração econômica” (1º 
Congresso Brasileiro de Contabilidade). 
 
“É a ciência que adota uma metodologia especialmente concebida 
para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos 
que afetam as situações patrimoniais, financeiras e econômicas de 
qualquer ente, seja este pessoa física, entidade de finalidades não 
lucrativas, empresas, mesmo aquelas de Direito Público, tais como 
Estados, Municípios, União, autarquias, etc.” (Equipe de Prof da 
USP). 
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     CIÊNCIA                   TÉCNICAS                    PATRIMÔNIO  
                                   
 
    SOCIAL       - ESCRITURAÇÃO             OBJETO: CONJUNTO DE 
                      - DEMONSTRAÇÕES         BENS, DIREITOS E OBRI- 
                        CONTÁBEIS                   GAÇÕES PERTENCENTES 
                      - AUDITORIA                   A  UMA  PESSOA  FÍSICA  
                      - ANÁLISE DE BALANÇO   OU JURÍDICA.                                                                                                  
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•Legislação 
- Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976. 
- Lei 11.638/07, de 28 de dezembro de 2007. 
- MP 449/08, de 3 de dezembro de 2008. 
-Lei 11.941/09, de 27 de maio de 2009. 
 
•Funções da Contabilidade 
-Função Administrativa: Controlar o patrimônio tanto sob o 
aspecto estático quanto o dinâmico. 
 

- Função Econômica: Apurar o resultado (rédito), isto é, apurar o 
lucro ou prejuízo da entidade.  
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• Finalidade/Objetivo: 
 
A finalidade da Contabilidade, que também pode ser entendida 

como seu principal objetivo, é fornecer informações às pessoas ou 
entidades interessadas sobre as situações patrimonial e econômica 
da entidade.  
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• Técnicas Contábeis 
 
  - Escrituração; 
 
  - Demonstrações Contábeis; 
 
  - Auditoria; e  
 
  - Análise de Balanço. 
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Exercício Social: 
 
 
Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do 
término será fixada no estatuto. 
        Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos 
de alteração estatutária o exercício social poderá ter duração 
diversa. 
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• Escrituração - É o registro sistemático, em livros próprios, de 
todos os fatos administrativos que modifiquem o patrimônio. 
Registros estes efetuados a partir de documentos idôneos como 
contas, recibos de aluguel, notas fiscais etc... A escrituração inicia-
se pelo livro DIÁRIO. 



• Demonstrações contábeis - São extratos gráficos de situações 
estáticas do patrimônio ou parte específica do patrimônio relativo a 
determinado lapso de tempo. As Demonstrações Contábeis exigidas 
pela Lei 6.404/76 (Art. 176 e 186 § 2) são as seguintes:  

- Balanço Patrimonial (BP); 
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); 
- Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) que 

poderá estar inclusa na Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido (DMPL); 

- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e 
- Se companhia aberta, Demonstração do Valor Adicionado (DVA). 
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 OBS.: A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do 
balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será 
obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de 
caixa. (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007) 

 

Conceito, objeto, finalidade e usuários – Parte 1 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm


• Demonstrações contábeis – De acordo com o item 10 do 
Pronunciamento técnico CPC 26 – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis, o conjunto completo de demonstrações contábeis inclui: 

- Balanço Patrimonial ao final do período; 
- Demonstração do Resultado do período; 
- Demonstração do resultado abrangente do período; 
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do período; 
- Demonstração dos Fluxos de Caixa do período;  
- Demonstração do Valor Adicionado do período, conforme CPC 

09, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo 
se apresentada voluntariamente. 
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- Notas Explicativas, compreendendo um resumo das políticas 
contábeis significativas e outras informações explanatórias. 

- Balanço patrimonial no início do período mais antigo 
comparativamente apresentado quando a entidade aplica uma 
política contábil retroativamente ou procede à reapresentação de 
itens das demonstrações contábeis, ou ainda quando procede à 
reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis.  
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Exercício: 
   
(Agente da Polícia Federal  – 2004 – CESP/UNB) Julgue o 
item abaixo: 
  
(   ) As demonstrações contábeis obrigatórias incluem o balanço 
de lucros ou prejuízos acumulados, que representa a variação do 
lucro/prejuízo acumulado, ao considerar o resultado do exercício.   
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