ENUNCIADO DO EXERCÍCIO A SER FEITO NO Visual Contab
A empresa RoderTec Ltda. dedica-se a prestar serviços de reparos e manutenção. Pedese o cadastro de seu movimento contábil relativo à abril de 2012 no software Visual
Contab. Pede-se que inicialmente sejam criadas as seguintes contas contábeis que não
existem no plano de contas padrão: ‘Fornecedores de Serviço’, ‘Fornecedores diversos’,
‘Terrenos’ e ‘Financiamentos (2.2.01.02.0001)’. Ressalta-se que devem também ser
criados todos os históricos necessários inexistentes.
Os lançamentos serão efetuados em dois blocos para que sejam facilitadas conferências.
Bloco 1, no dia 07 do mês:
Na criação da empresa, os sócios integralizaram o Capital Social de R$ 374.000,00
mediante depósito bancário.
Foi comprado um veiculo a vista em cheque no valor de R$60.000,00.
Também foi adquirido um terreno mediante financiamento bancário de LP no valor de
R$ 88.000,00. Até o momento foram faturados R$ 314.000,00 em serviços prestados
ainda a serem recebidos de seus clientes. Existem despesas com aquisição de serviços
diversos no valor de 54mil ainda a serem pagas aos fornecedores de serviço, bem como,
despesas com combustível e lubrificantes no valor de 20 mil ainda não pagas (creditar:
‘Fornecedores diversos’). Houve uma transferência de 32 mil reais do banco para o
caixa para que sejam efetuados alguns pagamentos vincendos.
Pede-se:
Tire um balancete de conferência, o valor dos débitos deve ser 850mil.
Bloco 2, eventos da segunda quinzena do mês
Na segunda quinzena do mês ocorreram as seguintes transações/fatos contábeis; que
deverão ter os correspondentes lançamentos contábeis efetuados :
dia 15 – compra de ferramentas a prazo, no valor de $10.000;
dia 16– recebimento de $ 18.000 de seus clientes (em dinheiro);
dia 19 – pagamento de despesas de conservação e manutenção $2.000 (cheque)
(reconhece despesa e paga);
dia 22 – pagamento de despesas de água $ 500 (cheque) (reconhece despesa e paga);
dia 25 – compra a vista de instalações (móveis) no valor de $ 20.000 (cheque):
dia 28 – recebimento de receitas de brutas de serviços no valor de $ 83.000 (cheque):
reconhece e recebe;
dia 29 – pagamento efetuado a fornecedores de serviços, em dinheiro, $ 28.000;
dia 30 – reconhecimento de despesa de salário do mês no valor de 12 mil e pagamento
imediato do salário (saindo do banco).
Pede-se:
(a) Solicitar um balancete, o total de débitos deve ser igual a $ 915 mil.
(b) Encerrar o período contábil para abril de 2012 (com o zeramento das contas de
resultado). Obs.: neste software a operação é denominada de “Encerramento de balanço’.
(c) Verificar os seguintes valores:
Lucro Líquido do Período = 308.500,00 e
Balanco com valor do ativo= $ 826.500.

