
Valter Ferreira 

Conceitos, objeto, finalidade e usuários 

Parte 5 

Contabilidade - Noções Gerais 

CONTABILIDADE 
GERAL 



 
 
 

Conceitos, objeto, finalidade e usuários 

    

   
1. (IDIB – CRF -2018) O patrimônio é definido como sendo: 
   
  a) O conjunto de bens tangíveis e intangíveis de propriedade de 
uma empresa. 
  b) São bens da empresa utilizados para atingimento de seus 
objetivos. 
  c) São bens, valores e as obrigações com sócios e terceiros. 
  d) Conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma 
determinada entidade.  X 
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2. (IADES – SES-DF -2018) A contabilidade é uma ciência social 
que se caracteriza por estudar objetos, fenômenos e atos 
decorrentes de ações humanas (fatos contábeis), que afetam 
diretamente o respectivo objeto de estudo, que é o (a)  

  a) patrimônio de uma pessoa física ou jurídica.  
  b) produtividade dos insumos utilizados no processo de produção.  
  c) eficiência na alocação de recursos de uma sociedade de 
qualquer natureza.  
  d) resultado financeiro de qualquer tipo de sociedade em 
determinado período.  
  e) eficácia da gestão de recursos financeiros, humanos e 
tecnológicos de uma organização.  

X 
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3. (CESGRANRIO – PETROBRAS -2018) Muitas são as definições 
de Contabilidade apresentadas pelos autores contábeis, variando, 
ligeiramente, de acordo com sua corrente doutrinária. 
Entretanto, todos os conceitos, de uma forma ou de outra, 
convergem para a definição cunhada no I Congresso Brasileiro de 
Contabilidade. 
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Nesse Congresso, a Contabilidade foi definida como sendo a 
ciência que, em relação aos atos e fatos da administração 
econômica, pratica as funções de 
a) anotação, mensuração e contagem 
b) comprovação, verificação e acompanhamento 
c) informação, medição e evidenciação 
d) levantamento, marcação e apropriação 
e) orientação, controle e registro X 
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4. (CESPE - Polícia Federal – 2018) Considerando que a 
contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais 
sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir, 
no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da 
contabilidade. 
 
A contabilidade integra o rol das ciências exatas por estar dedicada 
à mensuração da riqueza do ente contábil. 
 
   (  ) CERTA (  ) ERRADA 

X 
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5. (CESPE - Polícia Federal – 2018) Considerando que a 
contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais 
sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir, 
no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da 
contabilidade. 
 
 
Para o estudo da contabilidade, patrimônio é a diferença entre 
ativos e passivos detidos pelas entidades. 
 
   (  ) CERTA (  ) ERRADA X 
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6. (Colégio Pedro II - Colégio Pedro II – 2018) No dia 31 de 
dezembro de 2017, o balancete da Cia. Coisas do Céu era 
composto pelos saldos das contas conforme descrição a seguir: 
Caixa: R$ 200,00 
Empréstimos obtidos: R$ 500,00 
Capital social: R$ 1.900,00 
Equipamentos: R$1.100,00 
Estoque de mercadorias: R$ 400,00 
Impostos a pagar: R$ 350,00 
Bancos: R$ 250,00 
Prejuízos acumulados: R$ 300,00 
Móveis e utensílios: R$ 500,00 
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O valor do capital de terceiros da Cia. Coisas do Céu, nesse dia, era 
de 
 
  a) R$ 450,00. 
  b) R$ 850,00.  
  c) R$ 1.900,00. 
  d) R$ 2.450,00. 

X 
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7.  (Vunesp – IPSM – 2018) Assinale, dentre as alternativas 
apresentadas a seguir, aquela que apresenta adequadamente o 
objetivo da Contabilidade. 
  a) A Contabilidade tem por objetivo o controle dos impostos a 
pagar.  
  b) A Contabilidade tem por objetivo gerar informações para o 
controle dos estoques das indústrias. 
  c) A Contabilidade tem por objetivo controlar as dívidas e os 
impostos a serem pagos.  
  d) A Contabilidade tem por objetivo o controle das obrigações 
trabalhistas e tributárias. 
  e) A Contabilidade tem por objetivo gerar informações para o 
apoio das decisões econômico-financeiras. 
X 


