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• Ativo Realizável a Longo Prazo 
Neste subgrupo você encontra classificadas todas as contas que 

representam Direitos cujos vencimentos ocorram após o término 
do exercício social subseqüente. Por exemplo, os Títulos a 
Receber (Duplicatas, Promissórias, etc.). 
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•  Investimentos  
Corresponde às participações permanentes em outras 

sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis 
no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da 
atividade da companhia ou da empresa. De acordo com o CPC 28, 
podemos classificá-los em duas categorias: a) Propriedades para 
investimentos. Ex: terrenos alugados; e b) Outros investimentos 
Permanentes. Ex: obras de arte mantidas na empresa por prazo 
indefinido.  
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• Imobilizado 
São os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades  

da companhia ou da empresa ou exercícios com essa finalidade, 
inclusive os decorrentes de operações que transfiram à 
companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Ex: 
Benfeitorias em imóveis de terceiros (com prazo de vida útil 
superior a 1 ano e que não estejam relacionados à conservação 
ou reparos no referido imóvel). 
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• Intangível 

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados 
à manutenção da companhia ou exercício com essa finalidade, 
inclusive o fundo de comércio adquirido.  
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• OBS. Segundo o CPC 04 (R1) – item 4: alguns ativos intangíveis 
podem estar contidos em elementos que possuam substância 
física, como é o caso dos software (o CPC 27 traz maiores 
detalhes sobre este assunto); item 19: uma classe de ativos 
intangíveis é um grupo de ativos de natureza e com utilização 
similar nas atividades da entidade. Exemplos: 
a)Marcas; 
b)Títulos e periódicos; 
c)Software; 
d)Licenças e franquias; 
e)Direitos autorais e patentes; 
f)Fórmulas, modelos, projetos e protótipos. 

    



Plano Contas - Parte 2 

Item 126 – a entidade deve divulgar o total dos gastos com 
pesquisa e desenvolvimento de produtos como despesas do 
período. 
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• Passivo 
No passivo você encontra as contas que representam as 

Obrigações e Patrimônio Líquido, devidamente classificados em 
quatro grupos: 

 
2.1. Passivo Circulante 
Neste grupo você encontra classificadas as contas que 

representam as Obrigações da empresa que vencem até o curso 
do exercício seguinte. 
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2.2. Passivo Não-Circulante 
Neste grupo você encontra classificadas as contas que 

representam Obrigações da empresa que têm vencimentos após 
o término do exercício seguinte. 
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     Passivo Circulante         vs       Passivo Não-Circulante 
 
 
 
 
Obs: Com base no art. 229 da Lei 6.404/76, as receitas 

diferidas (receitas antecipadas ou receitas recebidas 
antecipadamente) deverão ser classificadas também no passivo 
não circulante, independentemente do prazo a que se referem. 
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(Adaptada) Ao realizar uma verificação na sua contabilidade, a 
Comissão de Auditoria de determinada empresa analisou as 
contas do Balanço Patrimonial da mesma. Com fulcro nos dados 
retirados do balanço, assinale a opção que informa o valor da 
liquidez corrente (LC) encontrado pela Comissão: 
  
Veículos  R$6.500,00  Capital          R$7.900,00 
Realiz. a LP R$3.000,00  Fornecedores        R$2.700,00 
Caixa   R$4.500,00  Impostos a pagar   R$2.300,00 
Móveis   R$2.900,00  Reservas               R$7.000,00 
Estoque  R$3.000,00 
  
Total  R$19.900,00   Total    R$19.900,00 
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                 ATIVO CIRCULANTE 
L C = ---------------------------------- 
   PASSIVO CIRCULANTE 
  
  
a) 1,5 
b) 1            
c) 4 
d) 0,57 
e) 1,75 


