ESCOLA SECUNDÁRIA ALCAIDES FARIA
COORDENAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONAIS

ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
ANO LETIVO 2022 -2023
INFORMAÇÃO - PROVA DE RECUPERAÇÃO
Matriz da Prova Escrita da UFCD 0568 Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Duração da Prova: 90 minutos
Material necessário:
•
•
•
•

O código do IVA sem anotações;
Caneta/esferográfica azul ou preta;
Máquina de calcular não gráfica;
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de
ensino.

Matriz da Prova:
Aprendizagens Essenciais
• Identificar o IVA, como um imposto
indireto, geral, multifásico e não
cumulativo;
• Conhecer o mecanismo de
funcionamento do IVA,
• Distinguir incidência real de incidência
pessoal;
• Distinguir isenções simples de isenções
completas;
• Identificar isenções simples;
• Identificar isenções completas;
• Calcular a matéria coletável;
• Identificar as taxas;
• Conhecer a exclusão do direito à
dedução;
• Proceder ao apuramento do IVA de
acordo com as contas estabelecidas no
SNC;
• Identificar os prazos para envio da
declaração;
• Identificar outras obrigações dos
contribuintes.

Conteúdos
Princípios e linhas gerais do IVA:
• Incidência
• Isenções
• Valor tributável e taxas
• Liquidação e pagamento do
imposto
Outras obrigações dos contribuintes:
• Obrigação de envio da declaração
periódica e anual
• Obrigações contabilísticas
Regimes especiais:
• Regime de isenção;
• Regime do IVA nas transações
intracomunitárias;
Contabilização do IVA nas respetivas
contas;
Apuramento contabilístico do IVA.

Estrutura

Cotações

Grupo I

90

Grupo II

110

INDICAÇÕES GERAIS:
OBJETO DA AVALIAÇÃO: A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e o Programa em vigor. A prova incide sobre os conteúdos considerados estruturantes da
UFCD a avaliar.
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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO
A classificação da prova respeita os critérios gerais e critérios específicos aprovados em área
disciplinar.
Caracterização da prova – A Prova é constituída por 2 grupos de caráter obrigatório. Cada grupo
é composto por questões teóricas e práticas: o grupo I inclui itens de resposta curta, de
verdadeiro/falso e cálculo do IVA. O grupo II é prático: cálculo e apuramento contabilístico do
IVA: nacional, intracomunitário e outros mercados.
As respostas às questões teóricas:
•

Devem ter em atenção a coerência, a relevância, a pertinência e a articulação das ideias.
Devem revelar objetividade e recorrerem à utilização de terminologia adequada
conforme o guia de aprendizagem da UFCD.

As respostas às questões práticas não serão prejudicadas pela utilização de dados incorretos
obtidos anteriormente, desde que não alterem a estrutura da resposta.

