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CONCEITO DE CONTABILIDADE
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E: Contabilidade é a ciência social que visa ao registro
e ao controle dos atos e fatos econômicos,
financeiros e administrativos das entidades.

Trata-se de um sistema de informação e avaliação
destinado a prover seus usuários com demonstrações e
análises de natureza econômica, financeira, física e de
produtividade, com relação à entidade objeto de
contabilização.
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ENTIDADE

• A palavra Entidade na contabilidade tem sentido amplo e nada tem a ver
com entidades filantrópicas, por exemplo. Entidade é o conjunto de
todas as pessoas físicas ou jurídicas da qual a ciência contábil estuda.

• Assim, entidades são em linhas gerais:

1. Todas as empresas (indiferente do tamanho);

2. Todas as entidades filantrópicas como Ong´s, Fundações, Igrejas, etc.;

3. Cooperativas;

4. Pessoa Física;
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OBJETO DE ESTUDO CONTABILIDADE
• A contabilidade tem como objeto de estudos o Patrimônio das Entidades, sejam elas
entidades de fins lucrativos ou não. Tem como Função Administrativa controlar o
patrimônio visando demonstrar a sua situação em um determinado momento e como
Função Econômica visa apurar resultados a fim de demonstra-los periodicamente
independente se positivos ou negativos.

OBJETIVOS DA CONTABILIDADE
• O principal objetivo da contabilidade é permitir aos usuários a avaliação da situação
econômica e financeira da entidade, num sentido estático, bem como fazer inferências
sobre suas tendências futuras.

• As principais funções da Contabilidade são: registrar, organizar, demonstrar, analisar e
acompanhar as modificações do patrimônio em virtude da atividade econômica ou social
que a empresa exerce no contexto econômico.
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 OBJETIVOS DA CONTABILIDADE

Registrar todos os fatos que ocorrem e podem ser representados em valor monetário;

Organizar um sistema de controle adequado à empresa;

Demonstrar com base nos registros realizados, expor periodicamente por meio de
demonstrativos, a situação econômica, patrimonial e financeira da empresa;

Analisar os demonstrativos financeiros com a finalidade de apuração dos resultados
obtidos pela empresa;

Acompanhar a execução dos planos econômicos da empresa, prevendo os pagamentos a serem
realizados, as quanti as a serem recebidas de terceiros e alertando para eventuais problemas.

Para que isso ocorra, primeiramente é necessário registrar todas as operações que ocorrem na
empresa tais como compras, vendas, recebimentos, pagamentos, etc.
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USUÁRIOS DA CONTABILIDADE

São todas as pessoas físicas ou jurídicas que tenha
interesse na avaliação da situação e do progresso de
determinada entidade, seja tal entidade empresa, ente de
finalidades não lucrativas, ou mesmo patrimônio familiar.
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A. Informações de natureza econômico-financeira;

B. Informações de natureza física;

C. Informações sobre produtividade.
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INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA CONTABILIDADE:



A finalidade da Contabilidade é controlar o Patrimônio das
entidades com o objetivo de fornecer informações sobre a
sua composição e suas variações. Portanto todas as
movimentações possíveis de mensuração monetária são
registradas pela contabilidade, que, em seguida, resume os
dados registrados em forma de relatórios contábeis.

O Patrimônio, sendo o objeto da Contabilidade, define-se
como o conjunto formado pelos Bens, pelos Direitos e pelas
Obrigações pertencentes a uma pessoa física ou jurídica,
independente se com fins lucrativos ou não, e que seja
passível de avaliação em moeda.
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PATRIMÔNIO:



• Portanto, o patrimônio das entidades corresponde ao objeto
de estudos da contabilidade e pode ser representado da
seguinte forma:

Gráfico (apostila)
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Pessoa Física é a pessoa natural, registrada no cartório de
registro de pessoas naturais, com direitos e obrigações
perante o Estado e a sociedade, responde individualmente
pelos seus atos.

Pessoa Jurídica é composta por pessoas físicas por meio
de um contrato registrado em cartório e em outros órgãos
competentes (receita federal, junta comercial etc.), no
qual manifestam um acordo de vontades de praticar
determinada atividade. Pela pessoa jurídica respondem os
sócios, e sua extinção se dá por um acordo entre eles ou
por determinação judicial.
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ELEMENTOS PATRIMONIAIS:

•BENS: São os itens que a empresa
possui para satisfazer suas
necessidades de troca, consumo ou
aplicação, que sejam suscetíveis de
avaliação econômica. Os Bens de
uma entidade podem ser
classificados como Tangíveis ou
Intangíveis.
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 ELEMENTOS PATRIMONIAIS

− TANGÍVEIS: São bens matérias, concretos, ou seja, são corpóreos.

− INTANGÍVEL: São bens imateriais, abstratos, ou seja, que não tem forma
física.

Exemplos de Bens Tangíveis:

• Caixa;

• Estoques;

• Equipamentos;

• Terrenos;

• Máquinas.
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Exemplos de Bens Intangíveis:

• Softwares;

• Marcas;

• Patentes;

DIREITOS: É a representação do que a empresa tem a receber de
terceiros por conta de uma operação. Os direitos são facilmente
identificados por conta das expressões “A Receber” ou “A Recuperar”.

 ELEMENTOS PATRIMONIAIS
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR
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1. Assinale a alternativa que apresenta o objeto das ciências
contábeis.

a) Patrimônio
b) Ativo e Passivo
c) Receitas e Despesas
d) Situação Líquida patrimonial
e) Comitê de pronunciamento contábil
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02. Acerca do conceito, do objetivo e da finalidade de contabilidade, é correto 
afirmar que: 
a) Os dados gerados pela contabilidade têm caráter sigiloso, sendo, portanto, 
destinados exclusivamente a usuários internos. 
b) A contabilidade provê aos seus usuários para a tomada de decisão. 
c) O objetivo principal da contabilidade é atender às exigências do Fisco. 
d) As informações coletadas e geradas pela contabilidade são úteis apenas para 
o exercício financeiro a que se referem, não se armazenamento por prazos 
maiores. 
e) A contabilidade é um sistema de informação com foco no registro de fatos 
passados, portanto, sob esse aspecto, não é uma ferramenta útil para tomada 
de decisão. 
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