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PRODUÇÃO TEXTUAL – GRUPO 
 

Tema: Contabilidade comercial – 3º Semestre 
 

INFORMAÇÕES 
 

A empresa JUNQ BEM Ltda, comercializa DVDs, sua revenda é em DVD 

Tela de Teto 9” e DVD Tela Automotivo Go To. A empresa apura todos os 

impostos sem nenhum incentivo fiscal e tributário. Assim, apura o ICMS, PIS e 

COFINS de forma não cumulativa, sendo que as alíquotas destes impostos no 

crédito nas compras e no débito nas vendas são: ICMS, 18%; PIS 1,65% e 

COFINS 7,6%. 

Na ficha de controle de estoques são lançados os valores de compras 

líquidas, já deduzidos os valores de impostos recuperáveis e o método de 

avaliação dos estoques adotado é o Preço Médio Ponderado Móvel. 

 
Balancete de 30/04/2014 

Conta  Débito   Crédito  
Caixa  R$      12.712,70   
Banco conta Movimento R$     44.740,00    
Contas a receber  R$     15.880,00    
Estoques para revenda  R$     34.650,00    
Veículos de uso  R$     45.000,00    
Móveis e utensílios  R$       9.890,00    
Depreciação acumulada    R$        9.450,00  
Fornecedores    R$     23.452,70  
ICMS a recolher    R$        2.563,00  
PIS a recolher     R$           360,00  
COFINS a recolher    R$        1.600,00  
Capital social    R$     107.680,00  
Receita bruta de vendas    R$      35.452,00  
Custos das vendas  R$     15.680,00    
Despesas administrativas  R$       2.005,00   

TOTAIS  R$  180.557,70  R$    180.557,70  
 
 
 
 



 
 

 

Ciências Contábeis 

 
Os saldos de estoque da empresa em 30/04/2014 são os seguintes: 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário Custo Total 
DVD Tela de Teto 9” 55 280,00  R$   15.400,00 
DVD Tela Automotivo Go To 55 350,00  R$   19.250,00 

 
Fatos contábeis ocorridos em maio/2014 

02/05/2014 Aplicação financeira no Banco RENDE MAIS S/A. R$15.500,00 

05/05/2014 Recebimento em dinheiro de vendas a prazo realizadas 
em abril de 2014. R$15.880,00 

06/05/2014 

Compras a prazo (50 dias) de estoques para revenda: 
70 DVDs Tela de Teto 9 preço unitário $ 305,00 e 50 
DVDs Tela Automotivo Go To, preço unitário de R$ 
380,00. 

Calcular 

07/05/2014 Devolução de compra de 7 DVD Tela de Teto 9, 
adquiridas em 06/05/2014. Calcular 

08/05/2014 
Venda à vista de 80 DVDs Tela de Teto 9”, preço de 
venda unitário: R$ 455,00 e 90 DVDs Tela Automotivo 
Go To, preço de venda unitário de R$ 502,00. 

Calcular 

13/05/2014 Pagamento de compras efetuadas em março de 2014 
em cheque do Banco RENDE MAIS S/A. R$23.452,70 

21/05/2014 

Compras à vista em dinheiro de estoques para revenda: 
20 DVDs Tela de Teto 9 preço unitário de R$ 305,00 e 
15 DVDs Tela Automotivo Go To, preço unitário de R$ 
380,00. 

Calcular 

22/05/2014 

Venda a prazo (30 dias) de 55 DVDs Tela de Teto 9, 
preço de venda Unitário R$ 680,00 e 25 DVDs Tela 
Automotivo Go To, preço de venda unitário de R$ 
900,00. 

Calcular 

26/05/2014 
Devolução de venda de 15 DVDs Tela de Teto 9, 
vendidos em 08/05/2014, valor devolvido em dinheiro 
ao cliente. 

Calcular 

27/05/2014 Pagamento em dinheiro da compra efetuada em 
06/05/2014 com desconto de 0,8%. Calcular 

30/05/2014 Compensação dos impostos (a recuperar com   
recolher). Calcular 
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ATIVIDADE 
 
1. Inventário permanente – controle de estoques 

Faça a Ficha de Controle de estoques dos dois itens de mercadorias 
comercializados pela empresa JUQUE BEM Ltda, considerando o custo 
histórico e o critério do custo médio ponderado móvel. 

 
2. Contabilização 

Contabilize os fatos contábeis ocorridos em maio de 2014 no Livro Diário 
e no Livro Razão. Nas operações de compras e devoluções de vendas deverão 
ser contabilizados também os impostos e contribuições recuperáveis. Nas 
operações de vendas e devoluções de compras deverão ser contabilizados 
também os impostos e contribuições devidos e os custos das vendas de 
mercadorias diariamente. 

 
3. Balancete de verificação 

Tomando como base o Balancete de Verificação de 30/04/2014, 
considere os lançamentos contábeis de Maio de 2014 e elabore o Balancete de 
Verificação de Maio de 2014. 

 
4.  Regionalizando 

O Portfólio teve como produto em sua parte prática DVDs automotivos, 
levando em consideração que este é um produto que poderá não ser 
encontrado em toda região. Solicitamos uma pesquisa em outro produto. 

Em sua cidade ou região, escolha duas empresas que comercializem 
peças para automóveis, faça uma entrevista com o empresário e/ou contador 
abordando no mínimo as seguintes perguntas: 

a) Existe um controle de estoques eficiente na empresa? 
b) Qual é o método de avaliação do estoque adotado pela empresa? 
c) Avalie a estrutura administrativa da empresa e comente sobre ela. 
d) Qual é a percepção do contador sobre a ética na profissão 

contábil? 

Observação: Transcreva as respostas obtidas e dê sua opinião sobre o 
resultado da entrevista. 
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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 
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 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. 

Os alunos que fazem a atividade em dependência não precisarão 
fazer a apresentação, pois, neste caso, a elaboração da atividade será 
individual. 
 

 

Bom trabalho a todos! 


