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1. Objeto de Avaliação
Os objetivos e os conteúdos a avaliar são os que constam do programa da disciplina. A prova incide sobre a
totalidade do programa, tendo em conta as Unidades de Formação de Curta Duração lecionadas.

Conteúdos temáticos
UFCD 0636: Legislação comercial - contratos e títulos de crédito
Noção e âmbito do Direito Comercial
Principais características do direito comercial
Legislação comercial mais importante
Obrigações dos comerciantes
Noção e classificação dos contratos
Cumprimento e incumprimento dos contratos
UFCD 0661: Circuito documental na organização
Tipologia da documentação interna e externa
Utilização de equipamento
Tratamento do correio recebido
Tratamento do correio expedido
Correio Eletrónico
Procedimentos de qualidade
UFCD 0654: Ficheiros de contactos - organização e manutenção
Conceito e tipos
Funções
Operações com ficheiros
Recolha e registo de dados
UFCD 0637: Legislação fiscal - impostos
Legislação fiscal
Conceito de direito fiscal

Fontes do direito fiscal
Conceito e classificação dos impostos
Noção de taxa
IVA
IRS e IRC
UFCD 0638: Cálculo comercial
Médias e proporcionalidade
Média aritmética simples
Média aritmética ponderada
Percentagem sem preço de venda
Percentagem sem preço de compra
Descontos sucessivos
UFCD 0670: Contrato de compra e venda
Fases do processo de compra e venda
Condições do processo de compra e venda
Outros documentos comerciais
UFCD 6393: Introdução ao Sistema de Normalização Contabilística
O contexto contabilístico
Organização formal do SNC
Conceitos contabilísticos
Património
Inventário
Lançamentos contabilísticos
UFCD 6394: Preenchimento de modelos de Demonstrações Financeiras
Preenchimento de Modelos de Demonstrações Financeiras
Balanço
Demonstração dos resultados por natureza
Demonstração dos resultados por funções
Demonstração das alterações no capital próprio
UFCD 0571: Aplicações informáticas de gestão - área comercial
Aplicações informáticas
As aplicações informáticas e as organizações
As possibilidades das aplicações informáticas
Aplicação informática
UFCD 0695: Gestão informatizada de documentos
Bases de Dados
PDF

Digitalização

Competências
UFCD 0636: Posto de trabalho – Organização e gestão
Descrever os fundamentos gerais do direito comercial, nomeadamente em termos dos contratos
comerciais e dos títulos de crédito.
UFCD 0661: Circuito documental na organização
Identificar os tipos de documentos existentes na organização, quer internos, quer externos.
Aplicar as normas internas do tratamento do correio recebido e do expedido.
Utilizar adequadamente os equipamentos associados ao circuito documental.
UFCD 0654: Ficheiros de contactos - organização e manutenção
Identificar, executar e gerir ficheiros.
UFCD 0637: Legislação fiscal - impostos
Identificar e aplicar os princípios básicos do direito fiscal.
UFCD 0638: Cálculo comercial
Efetuar cálculos comerciais e financeiros.
UFCD 0670: Contrato de compra e venda
Preencher documentação relativa ao contrato de compra e venda.
UFCD 6393: Introdução ao Sistema de Normalização Contabilística
Identificar e aplicar conceitos fundamentais da contabilidade.
UFCD 6394: Preenchimento de modelos de Demonstrações Financeiras
Preencher Modelos de Demonstrações Financeiras.
UFCD 0571: Aplicações informáticas de gestão - área comercial
Reconhecer as aplicações informáticas disponíveis para a área comercial.
UFCD 0695: Gestão informatizada de documentos
Utilizar ferramentas eletrónicas na gestão documental.

2. Características e Estrutura da Prova
A prova é escrita e integra três grupos.
A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência das unidades temáticas no programa da
disciplina.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla e associação/correspondência) e itens de construção
(resposta curta, resposta restrita e resposta extensa).

Valorização dos temas na prova
Grupos

Cotação (em pontos)

I (entre 6 a 10 questões)

110

II ( entre 3 a 6 questões)

60

III ( apenas 1 questão)

30
Total

200

Nota:
Tenha atenção à caligrafia. As respostas ilegíveis serão ignoradas em termos de cotação.
3. Critérios de Classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais de classificação
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única
associação/correspondência integralmente correta e completa.

4. Material
A prova é realizada no enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta ou
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração
A prova tem a duração de noventa minutos.

