
CONTABILIDADE 

MATRIZ  

Nome do Curso: Técnico em Contabilidade 

Nº de dias Semanais de efetivo trabalho: 05 dias 

Nº de semanas letivas: 24 semanas       

Duração da hora aula: 40 minutos 

 

Módulo Unidade Curricular Carga Horária (h) 

Módulo I 

Português Instrumental  32 horas 

Matemática Financeira   32 horas 

Organização Sistemas e Métodos  32 horas 

Psicologia Aplicada  32 horas 

Contabilidade  144 horas 

Economia e Mercados   32 horas 

Direito e Legislação    32 horas 

Tópicos Especiais em Contabilidade   32 horas 

Gestão de Finanças Pessoais  32 horas 

Carga Horária do Módulo I                                                                            400                       

 

Módulo Unidade Curricular Carga Horária (h) 

Módulo II 

Metodologia Científica e da Pesquisa 32 horas 

Estatística Aplicada 48 horas 

Direito e Legislação 48 horas 

Sociologia do Trabalho          16 horas 

Organização Empresarial 32 horas 

Contabilidade         112 horas 

Matemática Financeira   32 horas 



Estrutura e Análise de Balanços 80 horas 

Carga Horária do Módulo II                                                                          400 horas                       

Estágio Supervisionado                                                                                   200 horas 

Carga Horária Total do Curso                                                                      1000 horas       

 

Português Instrumental  

     Comunicação, barreiras da comunicação, benefícios da comunicação no mercado de 
trabalho, níveis de linguagem, formas de tratamento, redações, compreensão e 
produção textual de documentos empresariais e oficiais. 

Gestão de Finanças Pessoais  

Relação com o dinheiro, orçamento pessoal e familiar, uso do crédito, administração 
das dívidas, consumo planejado e consciente, poupança e investimento, prevenção e 
proteção. 

 
Matemática Financeira  

 

Razões e proporções, regra de três simples e composta, percentagem, juros simples, 
desconto simples. 

Psicologia Aplicada  

 

Conceitos, aspectos básicos, comportamento humano. Comportamento motivacional, 
relações humanas, comunicação humana, barreiras da comunicação. Personalidade, 
comportamento. Stress e aspectos preventivos. Chefia e liderança. Aspectos ligados 
ao atendimento dos diferentes tipos de público. Mudanças organizacionais. Relações 
públicas, imagem da empresa, postura profissional. 

Economia e Mercado  

 

Conceito e objeto de estudo, Os Problemas Econômicos, Os bens econômicos e os 
serviços, Agentes Econômicos e Sistemas Econômicos, Estruturas de Mercado, 
Noções de Microeconomia, Aplicações da microeconomia, Análise da Oferta, 
Análise da Demanda, Equilíbrio de mercado, Elasticidade, Teoria da Produção, 
Conceitos Básicos, Produto total, Lei dos rendimentos decrescentes, Economia de 
escala, Custos de Produção, Maximização de lucros. Macroeconomia, Teoria 
Monetária: moeda e intermediários financeiros, política monetária. Inflação, 
Comércio Internacional, Educação, desenvolvimento econômico no Brasil, 



Economia do meio Ambiente, Economia Regional e Urbana: espaço geográfico e 
econômico.  

      

Organização Sistemas e Métodos  

 

Histórico de OSM, cronograma, organograma, lay-out, fluxograma, sistemas e 
métodos de arquivamento, manuais de organização, estrutura organizacional, 
departamentalização, gerenciamento de processos, sistemas de informações 
gerenciais, desenvolvimento organizacional, rotinas trabalhistas admissão e 
demissão. 

 

Contabilidade 

 

Conceito de contabilidade e custos. Aplicações e objetivos. Patrimônio: conceito, 
aspectos qualitativos e quantitativos. Representação gráfica, situações líquidas 
patrimoniais: patrimônio líquido, formação do patrimônio; origem e aplicação dos 
recursos; atos e fatos administrativos; determinação do débito e do crédito; 
classificação das contas; plano de contas; escrituração: conceito, livros utilizados, 
métodos de escrituração, lançamentos; monografia: razonete, balancete; apuração do 
resultado de exercício, balanço patrimonial Introdução: conceito, finalidade, 
elementos, divisão; Sujeito: conceito, divisão, capacidade jurídica, domicílio; 
contratos: conceito, divisão, espécies; títulos de créditos: conceito, formas de títulos, 
principais atos cambiários, principais títulos de crédito, imposto de renda pessoa 
física e cálculos de folhas de pagamento, férias e décimo terceiro salário; 
Contabilidade de custos: diferença entre despesas e custos; custo de fabricação na 
industrial, rural e prestação de serviços; custos diretos e indiretos; fixo e variáveis; 
sistema de custeio; formas de rateio e critério de avaliação dos estoques. 

 

Tópicos Especiais em Contabilidade  

 
Tecnologias aplicadas à profissão contábil. Estrutura normativa da profissão. DHP -
declaração de habilitação profissional, DECORE – Declaração Comprobatória de 
Percepção de Rendimentos.  Contratos de prestação de serviços. Procedimentos 
internos e externos da organização. Imposto de renda pessoa física e jurídica. 
Abertura e encerramento das atividades empresariais. 
 

Direito e Legislação  

 

Introdução; conceito; finalidade; elementos; divisão; sujeito de direito; conceito; 
divisão; capacidade jurídica; domicílio; contratos, conceito, requisitos, divisão, efeito 
jurídico e tipos de contratos. 

 

Direito e Legislação  



 

Títulos de créditos; conceitos; formas de títulos; atos cambiários; principais títulos de 
créditos; direito do trabalho; conceito; contrato de trabalho; meios de prova da 
relação laboral; duração do contrato do trabalho; principais direitos do trabalhador 
previsto na CF; Direito Tributário: conceito, noções gerais de tributos. 

Metodologia Científica e da Pesquisa  

 

Normas para apresentação de trabalhos. Estrutura, apresentação gráfica, estilo e 
orientação para digitação, formatação, referências bibliográficas, curriculum vitae e 
memoriais, publicações e periódicos, relatórios, trabalhos acadêmicos; pré-texto, 
texto, pós-texto, normas aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT. Pesquisar, analisar, interpretar ideias e fatos referentes à área profissional. 

 
Sociologia do Trabalho  

 
Ensino profissionalizante, qualificação, reclassificação, educação continuada, 
cenários, tendências, desafios, competências e perfil do trabalhador da área. 
Globalização, mundialização, impactos da globalização. Trabalho e o novo 
paradigma social, educação e o trabalho para cidadania. 

 
Matemática Financeira  

 
Juros compostos, descontos compostos, taxas: interna de retorno, equivalência de 
taxas, taxa nominal e efetiva, depreciação/ amostragem. 

       

Estatística Aplicada  

 

Introdução; Dados Brutos e Rol; Pesquisa Estatística; Séries Estatísticas (tabelas); 
Arredondamentos de Dados; Gráficos; Medidas de Tendência Central; Noções de 
Probabilidade. 

 

 

Organização Empresarial  

 

     Conceitos básicos de administração de empresas. Funções do administrador. 
Estruturas organizacionais. A empresa e o ambiente: função social, função 
econômica, ambiente interno e externo.  Administração estratégica; planejamento 
empresarial.   Ética empresarial, Negociação Cultura organizacional. Mudança 
Organizacional. Administração de finanças. 

 
Contabilidade  

 



     Estudo de caso, apuração completa do resultado do exercício com monografia 
específica, conta mercadoria, resultado operacional líquido, resultado líquido do 
exercício, demonstração financeira, escrita contábil, prática contábil informatizada, 
registros contábeis, balancete de verificação, apuração do resultado, balanço 
patrimonial, escrita fiscal. 

Estrutura e Análise de Balanço 

 

Estrutura das demonstrações financeiras, demonstrações financeiras, balanço 
patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou 
prejuízos acumulados, demonstração das origens e aplicação de recursos, notas 
explicativas e pareceres; Análise e interpretação de balanços: introdução, exame e 
padronização das demonstrações financeiras, análises, quociente padrão, relatórios de 
análise. 

 

Estágio Supervisionado  

 O estágio supervisionado, parte integrante do currículo, destina-se ao 
desenvolvimento da prática profissional visando apresentar aos alunos as técnicas de 
trabalho, no que se refere aos objetivos específicos e têm pôr finalidade integrar o 
aluno as situações reais de trabalho. Os projetos de Estágio deverão ter uma 
abrangência geral, ou seja, aproveitando os conteúdos de diversas disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


