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Atividades

1º Reunir com um grupo de, no máximo, 5 (cinco)
pessoas para pesquisar com, no mínimo, 2 (dois)
profissionais de contabilidade da região. Quais as 5
(cinco) rotinas que eles mais usam no seu
trabalho. Relacionando o Por que? Como? Onde?
Quando? E quando custa para eles a utilização
dessas práticas. Fazer relatório em equipe.
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PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE

(Resolução CFC nº 750/93, com alterações pela Resolução CFC nº 
1.282/10)

Os Princípios de Contabilidade são regras, doutrinas, essências e
teorias que a profissão contábil utiliza para fixar padrões de
comparação e de credibilidade em função do reconhecimento dos
critérios adotados para a elaboração das demonstrações
financeiras. Desta forma, as regras gerais da ciência contábil no
Brasil são regidas pelos Princípios de Contabilidade.
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PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE

Segue a exposição da regra que todos os contabilistas têm de seguir como ponto 
inicial da profissão.

São Princípios de Contabilidade:

• Entidade;
• Continuidade;
• Oportunidade;
• Registro pelo Valor Original;
• Atualização Monetária;
• Competência;
• Prudência.
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• Princípio da Entidade: Reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e
afirma a autonomia patrimonial, ou seja, a Contabilidade deve ter plena distinção
e separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Enfim, o patrimônio da empresa
jamais se confunde com o dos seus sócios.

• Princípio da Continuidade: O Princípio da Continuidade pressupõe que a
Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a
apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância.
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Atividade
Relacione todos os princípios da Contabilidade Geral:

Identifique  os pontos 2- fracos, 2 - fortes, 2 - ameaças e 2 
oportunidades, em cada um dos princípios:

• Entidade;

• Continuidade;

• Oportunidade;

• Registro pelo Valor Original;

• Atualização Monetária;

• Competência;

• Prudência.
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