
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DE FRADES 

EXAME – ENSINO PROFISSIONAL 

Técnico de Gestão 

Disc.: Contabilidade e Fiscalidade -  Módulo: 8 Investimentos - Tipo de Prova: Escrita - Duração: 90 min. - Ano letivo:2012/2013 

Introdução: O exame do módulo em causa, destina-se aos alunos que não tiveram aproveitamento positivo ao mesmo. 

Conteúdos Objectivos Estrutura da prova Cotações 

 

1. Ativos Fixos Tangíveis 

 

2. Ativos Intangíveis 

 

3. Investimentos em curso 

 

4. Investimentos financeiros 

 

5. Propriedade de investimento 

 

6. Ativos não correntes detidos para 

venda. 

 
- Identificar a composição dos investimentos da empresa; 
 
- Explicar conteúdo de contas do ativo não corrente: Tangível, 
Intangível, Investimentos Financeiros e registar, 
contabilisticamente, operações pendentes; 
 
- Trabalhar, contabilisticamente,  movimentações de operações, 
em diário e razão, sintético e analítico, em termos da 
especificidade do módulo; 
 
- Proceder ao cálculo de amortizações e conceitos pendentes, 
assim como a parte da fiscalidade; 
 
- Preencher quadros, mapas, cálculos de amortizações e 
depreciações. 
- Conhecer e contabilizar imparidades. 
   

 
- A prova é constituída 
por dois grupos de 
questões. 
 
Grupo I: 
- Cálculos e registos de 
operações em Diário e 
Razão: sintético e 
analítico. 
 
Grupo II: 
- Quadros de 
amortizações, parte 
teórica e cálculo e 
fórmulas intrínsecas.  
 

 

 

 

 

 

 

Grupo I: 110 Pontos 
 

 

 

 
Grupo II:  90 Pontos 
 

TOTAL 200 pontos 

Material a utilizar: O examinando:  

 - Apenas pode usar, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta;  - Não é permitido o uso de «esferográfica-lápis», nem de corretor;  - Deve ser portador de folha de teste e de    
rascunho; - Pode utilizar a própria calculadora, assim como consultar a folha de códigos e de Contas do SNC ; - Não é permitido a troca ou empréstimo de material. 
 

Critérios gerais de correção: Valorizar - Utilização adequada de conteúdos e dos trabalhos solicitados; - Apresentação dos cálculos e fórmulas, quando pedidos ;  -Capacidade de análise 

e de interpretação da informação proposta, para a resolução dos trabalhos ; - Utilização de terminologia adequada quer de natureza específica da disciplina quer no domínio da expressão 
escrita em Língua Portuguesa; - Todas as questões que não estiverem devidamente identificadas terão a cotação zero. 
  

Oliveira de Frades, 30 Maio de 2013 
 O professor responsável:  _______________________        O Coordenador de Departamento:_____________________  


