INFORMAÇÃO - PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL
Curso PROFIJ Nível IV – Técnico de Contabilidade
Natureza da prova: Prática

Ano letivo: 2019/2020

CONTEÚDOS
 Noções de fiscalidade

OBJETIVOS

 Imposto sobre o rendimento


 Impostos sobre o património
 Legislação comercial
 Contrato de compra e venda
 Ficheiros de armazém e contas












correntes
Médias, percentagens e
proporcionalidades
Cálculo financeiro e atuarial
Recursos Humanos - processamento
de vencimentos
Sistema de segurança social
Código de contas e normas
contabilísticas
Modelos de demonstrações
financeiras
Encerramento anual de contas
Gastos, rendimentos e resultados
Gastos de produção
Sistemas de custeio
Métodos e técnicas de análise

COTAÇÃO

CRITÉRIOS DE
CORREÇÃO

DESENVOLVIMENTO

 Organizar e classificar os documentos

 Imposto sobre o valor acrescentado
 Imposto sobre o rendimento

Duração da prova: 45 minutos*







contabilísticos da empresa ou serviço
público.
Efetuar o registo das operações
contabilísticas da empresa ou serviço
público, ordenando os movimentos pelo
débito e crédito nas respetivas contas, de
acordo com a natureza do documento,
utilizando aplicações informáticas e
documentos e livros auxiliares e
obrigatórios.
Contabilizar as operações da empresa ou
serviço público, registando débitos e
créditos.
Preparar, para a gestão da empresa ou
serviço público, a documentação
necessária ao cumprimento das
obrigações legais e ao controlo das
atividades.
Recolher dados necessários à elaboração,
pela gestão, de relatórios periódicos da
situação económico-financeira da
empresa ou serviço público,
nomeadamente, orçamentos, planos de

Devido às diversas
realidades experienciadas
na formação prática em
contexto de trabalho,
considera-se projeto:

70%

A realização de trabalho de
projeto tendo por objetivo
demonstrar a aplicação
dos conhecimentos
adquiridos durante a
formação em contexto
escolar e/ou na formação
prática em contexto de
trabalho.

●

Enquadramento do
Projeto nos
objetivos dos seus
projetos de vida
profissional e
pessoal;

●

Fundamentação da
escolha do projeto;

●

Analise critica
global da execução
do projeto,
conhecimento dos
conteúdos;

●

Domínio das
técnicas.

●

Criatividade e
objetividade.

● Escrita, ortografia e
sintaxe.

económica e financeira
 Direito

ação, inventários e relatórios.
 Organizar e arquivar todos os
documentos relativos à atividade
contabilística.

COTAÇÃO

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

● Apresentação sumária e coerente do Projeto
desenvolvido;
● Fundamentação científica e técnica;

Apresentação da Prova de Avaliação Final (PAF)

30%

● Comunicação: clareza e eloquência; poder de
síntese e objetividade; estratégias e recursos;
argumentação;
● Utilização adequada do tempo;
● Aspetos gráficos; adequação do formato;
● Reflexão sobre a aquisição e o desenvolvimento
de competências proporcionadas pelo Projeto.

*A Prova de Projeto tem a duração máxima de 45 minutos, podendo ser tomada como indicativa e distribuição temporal que se apresenta no
seguinte quadro:
Intervenção do aluno

Interpelação do júri

Resposta do aluno

Comentário final do júri

20 minutos

8 minutos

12 minutos

5 minutos

