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PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR EM GRUPO 

 
TEMA: FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE 

1º SEMESTRE – MATRIZ 2013/1 
2º SEMESTRE – MATRIZ 2013/2 

 
 

INFORMAÇÕES: 
Os amigos 3D assim conhecidos desde o tempo do ensino médio, 

quando ainda estudavam juntos no tempo de adolescência. Quando 

terminaram o ensino médio, os três foram para a mesma faculdade onde 

cursaram engenharia mecânica. Juntos continuaram sendo conhecidos pelo 

mesmo apelido: Amigos 3D, isto porque seus nomes eram, Dorival Dias, Dário 

Dias, David Dias, mesmo não sendo parentes com tantos “D” no nome só 

poderiam ter ganho este apelido. 

Mas a história dos amigos não termina aí, isto porque, salvo as fanfarras 

de finais de semanas, os amigos tinha um objetivo de se formarem, e juntos 

constituírem uma sociedade empresarial na área de manutenção de veículos. 

Eles já tinham até o nome da empresa que deveria ser: “Serviços de 

Manutenção de Veículos 3D Ltda.”, por isso, levavam muito a sério os estudos.  

O tempo passou e os amigos se formaram, mas a vida nem sempre 

permite que os planos sejam postos em prática na hora que queremos. Dorival 

recebeu uma proposta de emprego fora do país, e teve que ir embora para o 

exterior. Dário se casou e começou a trabalhar em uma empresa multinacional 

de veículos importados e David sempre foi o mais arrojado e tinha um tino de 

investidor, empreendedor nato, tinha no sangue o empreendedorismo, logo que 

saiu da faculdade já começou a trabalhar por conta, abriu uma empresa de 

manutenção de veículos importados, mas por falta de capital de giro teve que 

fechá-la.  

Até que ele tentou obter capital junto ao banco, mas a taxa de juros era 

muito alta. Os juros para este tipo de capital giravam em torno de 4 a 5 % ao 

mês. 
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Depois que fechou a empresa começou a trabalhar de empregado, mas 

não era isto o que ele queria.  

Um dia saiu para jantar com sua família e aconteceu o inesperado, 

encontrou seus dois velhos amigos: Dorival e Dário. Agora ambos casados, foi 

uma surpresa boa, imediatamente marcaram um jantar para relembrar dos 

velhos tempos, lógico que agora já não era mais a mesma coisa, isto porque já 

existiam as esposas e os filhos. Mas foi empolgante. 

Aconteceu o jantar e foi muito bom, muitas lembranças, muitas histórias, 

e logo depois começaram falar das coisas que tinham acontecido um para o 

outro.  

De uma maneira geral, os três amigos estavam bem, mas todos tinham 

algo para resolver. 

Dorival estava voltando para o Brasil, no exterior o mercado estava 

oscilante, muito desemprego, e ele estava convicto de que o momento de voltar 

era agora. 

Dário apesar de ter um bom emprego, já sabia que tinha chegado ao 

ápice de sua carreira dentro da empresa e David nunca esteve muito satisfeito 

com a sua vida de empregado, sempre quis ser dono do seu próprio negócio.  

Foi aí que os velhos sonhos começaram a florescer novamente e as 

velhas ideias voltaram a vir à tona, isto de uma maneira geral resolvia o 

problema dos três amigos, além de poderem realizar o sonho antigo, abrir a 

sociedade “3D”. 

Mas agora não era só sonho, pois muita coisa já havia mudado, os três 

já tinham esposa e filhos. Mas era só afinar a batuta no mesmo compasso e 

dar continuidade no velho sonho. Foi David quem propôs a sociedade visto que 

ele era mesmo o mais arrojado.  

Após alguns almoços e jantares os amigos resolveram dar continuidade 

na sociedade empresarial. 

Dorival estava voltando do exterior e seu dinheiro estava em uma conta 

no Banco do Brasil no exterior, assim uma parte estava em $ dólar e a outra 
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em €euro, para isto teriam que procurar um economista para fazer a conversão 

dos valores em R$ real. 

Dário pediu demissão na empresa e recebeu seu acerto em $dólar, pois 

a administração da empresa que trabalhava era no exterior. 

Já a situação de David era mais simples, pois ele estava empregado em 

uma empresa nacional. 

Após tomar todas as providências procuraram uma organização contábil 

da qual você faz parte do grupo de contadores e deram início à sociedade. 

Após uma consulta na Junta Comercial definiram que a razão social da 

empresa poderia ser “Serviços de Manutenção de Veículos 3D Ltda.” 

O Capital social deveria ser de R$ 40.000,00 para cada um dos sócios, 

que deveriam integralizar no ato da constituição da empresa. 

 

1) No dia 2 de fevereiro de 2014 deram início à sociedade com o 

capital social de R$ 120.000,00. 

2) Lembrando que as quotas de Dorival e Dário você deve converter 

em Real com a data do início da sociedade. 

3) No dia 5 de fevereiro de 2014, a empresa comprou móveis para o 

escritório no valor de R$ 10.000,00, conforme NF 0500 com entrada de 50% e 

o restante para 30 dias. 

4) Comprou no dia 10 de fevereiro de 2014 ferramentas no valor de 

R$ 8.000,00 pagos à vista, conforme NF 0305. Estas ferramentas são 

importadas dos Estados Unidos, por isso você tem que converter em real de 

acordo com a cotação do dia. 

5) No dia 15 de fevereiro de 2014, a empresa prestou serviços de 

manutenção de veículos no valor R$ 10.000,00 conforme a NF 001, recebidos 

à vista. 

6) No dia 20 de fevereiro de 2014, a empresa prestou mais serviços 

no valor de R$ 12.000,00, conforme NF 002, sendo que R$ 6.000,00 foi 

recebido à vista em dinheiro e os outros R$ 6.000,00 deverão ser recebidos em 

30 dias, conforme duplicata 000401. 
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7) Para a prestação dos serviços realizados pela empresa, ela teve 

um custo de R$ 5.000,00 que foram pagos com dinheiro do caixa da empresa 

todos no dia 28/02/2014. 

 

 

ATIVIDADE: 
1. Contabilize os dados acima, elaborando os lançamentos dos 

eventos ocorridos com históricos. 

2. Levar as contas para os razonetes e apurar os saldos. 

3. Conferir os lançamentos contábeis pelos saldos dos razonetes na 

estrutura do balancete de verificação. 

4. Com base no texto e no material estudado até esta data, separe e 

defina o que é ato administrativo e fatos contábeis na movimentação ocorrida 

desde o projeto de constituição da empresa até os eventos ocorridos. 

5. Após a apuração contábil dos valores acima, você deve elaborar 

um laudo técnico, levando em consideração as razões pelas quais as 

empresas têm vida curta em nosso país. Neste laudo deve-se levar em 

consideração os três principais motivos que geram a mortandade empresarial: 

a. O cenário econômico. 

b. Habilidade administrativa. 

c. Escolha da localização empresarial, público alvo e cultura 

do consumidor. 
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OBSERVAÇÕES: 
 

A atividade deverá ser realizada EM GRUPO DE 2 A 7 ALUNOS para 

semestre cursado como aluno regular e INDIVIDUALMENTE para semestre 

em que o aluno curse uma ou mais disciplinas em Dependência ou Adaptação. 

Mesmo que o aluno esteja cursando uma única disciplina no semestre 

deverá fazer individualmente esta produção textual completa, não haverá 

produção textual para cada uma das disciplinas. 

O cadastro do grupo no sistema deverá ser feito por um dos alunos do 

grupo, até o dia 20/04/2014, pois o tutor de sala poderá intervir na 

reorganização dos grupos até no máximo dia 30/04/2014. 
A inserção do arquivo deverá ser feita pelo mesmo aluno que cadastrou 

o grupo, até 30/05/2014. No entanto, orientamos que a inserção seja feita até 
19/05/2014, pois dessa forma o tutor eletrônico poderá avaliar e orientar para 

que o grupo possa fazer as alterações que porventura sejam necessárias e 

inserir novamente antes do prazo final, evitando assim prejuízos no conceito. 

Todos os alunos do grupo devem verificar se a atividade foi inserida 

pelo representante do grupo, pois caso não seja enviada ou obtenha conceito 

insuficiente por ser enviada errada, o grupo todo ficará sem conceito, a 

responsabilidade de acompanhamento é de todos alunos do grupo. 

Todas as fontes de pesquisas citadas deverão ser referenciadas no texto 

e relacionadas ao final da atividade. 

Os tutores eletrônicos e professores deverão ser contatados para 

orientações sobre o desenvolvimento da atividade. 

A atividade, depois de desenvolvida e avaliada pelos tutores 

eletrônicos, deverá ser apresentada presencialmente no polo nos horários das 

aulas atividades dos encontros presenciais da disciplina Seminário, com a 

presença do tutor de sala e dos demais alunos. O tutor de sala deverá lançar o 

Relatório de Apresentação no sistema. O grupo que não apresentar ficará 

SEM CONCEITO na apresentação. 
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Os alunos que estiverem fazendo a atividade em dependência não 
precisarão fazer a apresentação, pois neste caso a elaboração da atividade 

será individual. 

 

 

Bom trabalho a todos! 
 


