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Exercícios 
Contabilidade Geral
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Quando os débitos de uma empresa excedem o seu patrimônio
bruto, dizemos que a situação líquida é:
a) superavitária

b) ativa

c) nula

d) favorável

e) deficitária

Resposta: e
Explicação da resposta:
Os débitos da empresa são o Passivo (P) e o patrimônio bruto é o Ativo (A). Como diz no
enunciado, os débitos excederam o patrimônio bruto, logo: P>A e SL<0 O ativo não é
suficiente para liquidar todas as dívidas da empresa. Sendo assim, ela apresenta Situação
Líquida (SL) deficitária (ou negativa ou passivo a descoberto).
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No patrimônio da empresa, qual dos exemplos abaixo é
considerado um direito?
a) Caixa 
b) Estoque
c) Contas a receber
d) Salários a pagar
e) Máquinas e equipamentos
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Resposta: c
Explicação da resposta:
Caixa - bem 
Estoque - bem 
Contas a receber - direito
Salários a pagar - obrigação 
Máquinas e equipamentos - bem 

O que diferencia bens de direitos é a posse, ou seja, direitos são os bens da 
empresa que estão em poder de terceiros. 
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Na Contabilidade, o Patrimônio de uma empresa é o conjunto de
bens, direitos e obrigações. Contabilmente, as obrigações da
empresa estão localizadas no:
a) ativo circulante
b) ativo não circulante
c) capital social
d) patrimônio líquido
e) passivo

Resposta: e
Explicação da resposta:
No Ativo classificam-se os bens e direitos da empresa. Já no
Passivo, classificam-se as obrigações.
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Assinale a alternativa que explica o que vem a ser patrimônio de uma pessoa
física ou jurídica.

a)É o conjunto de bens e direitos.

b) É o conjunto de bens, direitos e obrigações.

c) É o conjunto de bens tangíveis e intangíveis.

d) É o conjunto de bens e obrigações.

e) É o conjunto de todos os bens, independente de sua classificação.
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As obrigações na contabilidade também são conhecidas como:

a) Direitos.

b) Créditos.

c) Bens.

d) Exigível.

e) Débitos.
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11.Qual alternativa é composta apenas por direitos da empresa?

a) Fornecedores, duplicatas a receber e títulos a receber.

b) Clientes, ICMS a recuperar e empréstimo a sócios.

c) Valores a receber, empréstimo a pagar e FGTS a recolher.

d) Empréstimo de sócio, contas a receber e IPI a recuperar.

e) Nenhuma das alternativas.
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16. O que é situação patrimonial líquida superavitária?
a) É aquela que ocorre quando o conjunto de bens e direitos é menor do que as 
obrigações.

b) É aquela que ocorre quando o conjunto de bens e direitos é igual às 
obrigações.

c) É aquela que ocorre quando o conjunto de bens e direitos é maior do que as 
obrigações.

d) É também conhecida como situação líquida passiva.

e) Nenhuma das alternativas.
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Analisando as contas abaixo, responda:

Veículos R$ 5.000,00 

Móveis R$ 5.000,00 

Máquinas R$ 2.000,00

Caixa R$ 3.000,00 

Fornecedores R$ 4.000,00 

Impostos a 
Recuperar 

R$ 300,00 

Duplicatas a 
Pagar 

R$ 11.000,00 

Empréstimo a 
Pagar 

R$ 800,00

a) A situação líquida patrimonial é positiva ou 
superavitária

b) A situação líquida patrimonial é negativa ou 
deficitária

c) A situação líquida patrimonial é nula

d) A situação líquida patrimonial não é possível apurar

e) Nenhuma das alternativas anteriores
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