
NOÇÕES DE CONTABILIDADE GERAL

Operações Contábeis

01. É correto afirmar que em uma operação de compra de Mercadorias à vista a conta devedora 
do  lançamento  contábil  feito  pelo  Contador  será  Mercadorias,  caso  ele  opte  em  escolher  o 
processo de Mercadorias conta mista ou Compras, caso ele opte em escolher o processo de 
conta desdobrada.

02. Considerando  os  fatos  administrativos,  uma operação que envolva  o  pagamento  de  uma 
dívida com juros é considerado fato misto negativo.

03. O recebimento de um imposto como o ISS deve ser contabilizado pela empresa como um fato 
permutativo.

04. No Ativo de uma empresa, devemos classificar todos os bens e direitos da mesma. Por isso, 
uma operação de compra de Móveis e Utensílios a prazo, movimentará apenas contas do Ativo.

05.  Um lançamento contábil representa uma operação realizada pela empresa. O mesmo pode 
ser um fato permutativo, modificativo ou misto. Por isto, o recebimento de uma duplicata com juros 
é representado por um fato misto positivo.

06. As  contas credoras,  ou seja,  as  contas classificadas no Passivo  do Balanço Patrimonial, 
podem ser representadas pelas receitas, pelas obrigações e pelas contas do Patrimônio Líquido.

07. Considerando a operação de compra de uma  mesa para um escritório de uma empresa, é 
correto afirmar que o Contador lançará no débito a conta Móveis e Utensílios e no crédito a conta 
Caixa, pois não foi mencionado se a compra que a compra foi a prazo.

08. Um depósito feito no Banco no valor de R$ 200,00, é considerado um fato permutativo e faz 
com que a conta Caixa sofra uma redução de R$ 200,00 e a conta Bancos c/ Movimento não sofra 
alteração.

09. Para que haja uma variação negativa, ou seja, um fato modificativo negativo é necessário 
haver uma despesa na Empresa.

10.  Consideramos uma receita,  por exemplo,  o recebimento de um serviço prestado por uma 
empresa. Neste caso, a empresa escriturará como conta devedora a receita e como conta credora 
a Caixa.



GABARITO

01. C
Comentários:  Nesta operação o lançamento correto fica:
Débito – Mercadorias ou Compras
Crédito – Caixa

02. C
Comentários: O fato misto é aquele que envolve o permutativo e o modificativo. Nesta situação, o 
simples pagamento da dívida é o permutativo e o pagamento dos juros é o modificativo negativo, 
gerando, assim, o fato misto negativo.

03. E
Comentários: O recebimento de um imposto é uma receita, logo será contabilizado como um fato 
modificativo positivo.

04. E
Comentários:  Como a compra foi  a  prazo,  movimentou contas  do Ativo,  pela  compra,  e  do 
Passivo, como Fornecedores ou Duplicatas a Pagar.

05. C
Comentários:  O simples fato do recebimento da duplicata, representa um fato permutativo e o 
recebimento dos juros representa um fato modificativo positivo. Então, a junção de ambos em um 
único lançamento faz surgir o conceito de fato misto positivo.

06. C
Comentários:  Chamamos de “Passivo  Total”  todas as  obrigações da empresa,  suas receitas 
(aparecem no  Patrimônio  Líquido,  de  onde  subtraímos  as  despesas)  e  as  contas  do  próprio 
Patrimônio Líquido, ou seja,  o Capital, as Reservas e o Lucro ou Prejuízo Acumulado.

07. C
Comentários:  Este tipo de fato é tido como fato permutativo, além de ter movimentado apenas 
contas do Ativo.

08. E
Comentários:  A conta Bancos c/  Movimento sofrerá alteração de R$ 200,00 positiva,  pois  o 
depósito foi feito na mesma. Fato permutativo.

09. C
Comentários: Uma despesa sempre provoca uma modificação negativa na empresa, pois reduz a 
conta Caixa e, ao mesmo tempo, reduz o Patrimônio Líquido.

10. E
Comentários: O que acontece é justamente ao contrário, ou seja, a conta devedora é o Caixa e a 
conta credora a Receita, porque estamos aplicando no Caixa cuja origem foi a receita.


