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 1. Introdução  

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Recuperação Extraordinária, da 

disciplina de Organização e Gestão do Desporto – Módulo 11- Noções de Contabilidade, do Curso 

Profissional de Gestão Desportiva, a realizar em setembro de 2019 pelos alunos que não obtiveram 

aproveitamento ao módulo.  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura;  

• Critérios de classificação;  

• Material;  

• Duração.  

2. Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o programa da disciplina de Organização e Gestão do Desporto em 

vigor, nomeadamente, os seus conteúdos, gerais e específicos, cuja consecução é passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada.  

A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no programa, mas 

não expressas nesta informação.  

A prova permite avaliar o desempenho do aluno no que respeita às competências que decorrem 

dos objectivos enunciados, bem como no que respeita ao domínio dos conteúdos a elas 

associados, e que igualmente constam do Programa, entendidos dentro dos limites de 

aprofundamento científico nele estabelecidos.  

Assim, constituem objecto de avaliação, na prova, as aprendizagens a seguir especificadas:  

Competências:  

 Definição e identificação de conceitos; 

 Identificação dos agentes económicos e suas funções; 

 Compreensão das operações executadas pelos agentes económicos; 

 Distinção entre fluxos reais e fluxos monetários; 

 Reconhecimento, nos fluxos económicos, das interações que se estabelecem entre os 

agentes económico; 
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 Identificação e apuramento da necessidade de equilíbrio económico entre os empregos e os 

recursos; 

 Representação de um circuito económico;  

 Distinção entre Bens, Direitos e Obrigações; 

 Identificação de Ativos e Passivos numa empresa; 

 Agregação de elementos patrimoniais em Contas; 

 Classificação dos saldos quanto à sua natureza; 

 Elaboração do Balanço Inicial de acordo com o modelo estabelecido pelo SNC; 

 Conhecimento das contas de Gastos e de Rendimentos; 

 Conhecimento das regras de movimentação de contas do Ativo, Passivo e Capital Próprio; 

 Conhecimento das regras de movimentação de contas de Gastos e Rendimentos; 

 Conhecimento do princípio da digrafia; 

 Contabilização de operações que envolvam operações permutativas e modificativas. 

Conteúdos  

1. Contabilidade como sistema de informação 

1.1. Empresa e o circuito económico 

1.2. Contabilidade como elemento de gestão 

1.3. Sistema de Normalização Contabilística 

2. Principais conceitos em contabilidade 

2.1. Noção de conta 

2.2. Demonstração de Resultados - Rendimentos, gastos e resultados 

2.3. Balanço – Ativo, Passivo e Capital Próprio 

2.4.  Regras gerais de movimentação de contas 

3. Contas relativas às Demonstrações Financeiras 

3.1. Demonstração de Resultados 

3.1.1. Contas de Rendimentos 

3.1.2. Contas de Gastos 

3.1.3. Contas de Resultados 
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3.2. Balanço 

3.2.1. Contas do Ativo 

3.2.2. Contas do Passivo 

3.2.3. Contas do Capital Próprio 

 

3. Caracterização da prova  

A prova apresenta quatro grupos de itens.  

A prova inclui itens de seleção (de escolha múltipla), e itens de construção, cálculo e 

contabilização de operações (no razão esquemático).  

A sequência dos itens da prova pode não corresponder à sequência dos seus conteúdos.  

Quadro 1 – Valorização dos grupos na prova 

 
Grupo 

Cotação 
(em pontos) 

Grupo I 24 

Grupo II 12 

Grupo III 74 

Grupo IV 90 

 

4. Critérios de classificação  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa em percentagem, 

podendo ser um número inteiro ou decimal.  

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

A classificação a atribuir traduz a avaliação das competências específicas da disciplina: 

– A não aplicação do princípio da digrafia será classificada com zero pontos.   

– Será atribuída a cotação total às questões cujas respostas utilizam valores apurados em 

alíneas anteriores, mesmo que incorretos, desde que o raciocínio esteja certo. 
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5. Material  

O aluno realiza a prova na folha de respostas, excetuando o preenchimento de formulários, que 

lhe serão disponibilizados, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Poderá consultar o destacável do Sistema de Normalização Contabilística. 

Permitido o uso de calculadora.  

Não é permitido o uso de corretor.  

 

6. Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 


