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A contabilidade é uma ciência que ajuda a empresa a registrar 

todas as movimentações e variações que houver no patrimônio de uma 

entidade. Utilizada por diversos setores direta ou indiretamente 

envolvidos com a empresa, para análise ou tomada de decisões em fatos 

futuros. Ela é muito antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a 

controlarem seus patrimônios e tomarem decisões precisas através de 

informações e resultados para cada atividade desenvolvida.  

Como a contabilidade é uma área ampla, com uma grande quantidade de informações, neste 

curso apresentamos as técnicas básicas que são essenciais para quem deseja iniciar os estudos e 

futuramente se especializar na área contábil. O curso deve ser considerado como o primeiro passo.  

Ao concluir o curso, o aluno terá formado sua base de conhecimento, que é essencial para quem está 

estudando Contabilidade.  

Ficha técnica 

Carga horária média: 20 horas  

Pré-requisitos: Sugere-se ter Ensino Fundamental completo, e o aluno ter noções básicas de 

Windows.  

A quem se destina: Este curso tem como objetivo automatizar a contabilidade. O aluno aprenderá a 

registrar as transações de uma empresa que podem ser expressas em termos monetários. Serão 

ensinados os conceitos de demonstrações financeiras, de resultado do exercício, balanço patrimonial e 

fluxo de caixa (todos os termos específicos da área contábil).  

Objetivo: o aluno aprenderá os principais conceitos de contabilidade, escrituração contábil, livros 

contábeis, patrimônio, contas, convenções contábeis, regimes de contabilização, custos e despesas, 

demonstrações financeiras, balanço patrimonial.  

Técnicas didáticas: 1 simulador e 1 apostila.  

Contabilidade 
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Conteúdo do curso 

 

Atividade 1 – Introdução a Contabilidade  

Objetivo da aula: terá uma introdução nos seguintes temas: conceitos e funções da contabilidade, 

pra quem é feita a contabilidade, aplicações, o profissional contábil, pilares da contabilidade, técnicas 

contábeis, utilidade formal da escrituração contábil e sobre os tipos de empresa.  

Atividade 2 – Definição de Patrimônio  

Objetivo da aula: apresentar ao aluno definições sobre: as primeiras funções da contabilidade, 

conceito de patrimônio, conceito de bens, conceito de direitos, conceito de obrigações, conceito de 

patrimônio líquido, conceito de demonstração financeira e período de apresentação das demonstrações 

financeiras.  

Atividade 3: Introdução ao Balanço Patrimonial  

Objetivo da aula: nesta atividade o aluno terá conhecimento sobre as Primeiras Noções de Balanço 

Patrimonial, Conceito de Ativo, Conceito de Passivo, O grupo Patrimônio Liquido.  

Atividade 4: Operações de Contas do Balanço Patrimonial  

Objetivo da aula: passar para o aluno a influência norte americana sobre a contabilidade brasileira, 

equações básicas, conceitos de despesas, receitas, resultado e demonstrar a influencia dos resultados 

entre as despesas e receitas.  

Atividade 5: Contabilização das Contas de Balanço  

Objetivo da aula: vamos apresentar nesta atividade sobre: registro das contas, lançamentos, livros 

contábeis, como documentar transações, razonetes ou contas T e razão auxiliar ou razonete.  

Atividade 6: O débito e o credito, livro diário x livro razão  

Objetivo da aula: apresenta ao aluno, conceitos de debito e credito, saldo das contas, métodos das 

partidas dobradas, sequencia dos lançamentos contábeis, livro razão e diário, e formulas de 

lançamentos diários.  

Atividade 7: Balanço Patrimonial – Grupo de Contas e Plano de Contas  

Objetivo da aula: o aluno estudará nesta atividade sobre balanço patrimonial onde abrange vários 

tópicos sobre o assunto, eles são: as três divisões do ativo e passivo, conceito de longo e curto prazo 
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na contabilidade, grupos do ativo e do passivo, deduções do ativo e do patrimônio líquido, plano de 

contas, composição e simplificado do plano de contas, adequar plano de contas a outras atividades, 

conta sintética e conta analíticas.  

Atividade 8: CVM e Conciliando as Contas  

Objetivo da aula: será exposto ao aluno o que é CVM e Conciliando contas, passando por vario temas 

como compra e vendas de mercadorias devolução de mercadorias ICMS sobre compras e vendas e 

balancete de verificação.  

Atividade 9: Transformando Balancetes em Demonstrações Financeiras e Contabilizando as 

Despesas  

Objetivo da aula: se colocara em vista do aluno de como transformar balancetes em demonstrações 

financeiras ajudando a empresa saber de sua situação. Será falado nesta atividade assuntos como 

apurações de resultados e despesas.  

Atividade 10: A DRE  

Objetivo da aula: nesta atividade iremos falar a fundo sobre DRE começando por conceitos básicos, 

detalhes de informações da DRE até como apurar lucro antes e depois do Imposto de Renda. 


