
 
 

 
Telefone Fixo: (31) 3090-9577 – 3080-9577 

Celular/WhatsApp (oi): (31) 98761-9577 
Site: www.andrealacerda.com.br 

Site: www.andrealacerdaead.com.br 
 

 

Curso Analista Contábil com Aplicação das Novas Regras 

 

 Carga-horária: 16h 

Tempo para conclusão: 30 dias  

   

Apresentação 

O Analista Contábil precisa conhecer os Princípios que regem a Contabilidade e a Legislação. Além 

disso, avaliar as contas patrimoniais e analisar as demonstrações contábeis, dentre outras atividades 

importantes. Por isso, a atualização constante é uma aliada para o profissional desta área, pois auxilia 

na facilitação do desenvolvimento de suas atividades com eficiência. 

  

Objetivo 

O curso tem por objetivo orientar aos participantes quanto ao planejamento e otimização da 

aplicação da legislação, dentro de suas principais atividades. 

  

Metodologia 

As aulas serão disponibilizadas em módulos, através de vídeos que o participante poderá assistir 

quantas vezes forem necessárias, dentro do tempo do curso. Além disso, será enviado o material do 

curso, juntamente com exercícios de fixação. Estes recursos são disponibilizados ao participante para 

facilitar a (re)construção de conhecimentos, preparando-os para formular respostas para as 

situações que irão se deparar no exercício das atividades. 

  

Público-alvo 

Estudantes de Contabilidade, Contabilistas, Profissionais da área Contábil e demais interessados no 

assunto. 
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Conteúdo Programático: 

1- Introdução 

1.1. Conceito de empresa 

1.2. Conceito de contabilidade 

1.3. Objetivo e finalidade da contabilidade 

1.4. Usuários da contabilidade 

1.5. A importância da atividade do analista contábil 

  

2-  Entendimento do Sistema Contábil 

2.1. Conceito das partidas dobradas 

2.2· Conceito do plano de contas 

2.3.  Contabilização 

2.4   Fluxo das informações 

  

3- A Contabilidade Harmonizada e os Ajustes Fiscais 

3.1. Harmonização Internacional 

3.2. O CPC e as regulamentações brasileiras 

3.3.  Resultados Contábeis x Resultados Fiscais 

  

4- Fechamento Contábil 

4.1. Conciliação contábil 

4.2. Análise Contábil 

4.3. Contabilização da Folha de Pagamento 

4.4.  Depreciação e amortização 

4.5. Origens das irregularidades contábeis 

4.6.   Rateio das Despesas e Apropriação das Receitas por regime de competência 

4.7. Duplicatas Descontadas 
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4.8. Contabilização de estoques e operações com mercadorias 

  

5- Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis 

5.1. Conceito e importância da análise de balanços 

5.1.  Etapas para analisar as demonstrações contábeis 

5.1.  Balancete de Verificação 

5.1.  Balanço Patrimonial (BP) 

5.1. Demonstração do resultado do exercício (DRE) 

5.1. Demonstração dos fluxos de caixa (DFC) 

5.1. Demonstração do valor adicionado (DVA) 

5.1. Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) 

  

6- Análise das Demonstrações Contábeis 

6.1. Análise Horizontal e Vertical 

6.2. Análise Índices de liquidez 

6.3. Análise Índices de endividamento 

  

7- Nova Contabilidade  

7.1. Principais alterações da Lei Contábil nº 11.638/2007 em relação à Lei 6.404/76, Lei 11.941/2009. 

7.2. Conceitos gerais sobre Patrimônio e Demonstração de Resultado diante da Lei 11.638/2007 – Lei 

Contábil 

7.3. Utilização das subcontas 

7.4. Avaliação do Estoques 

7.5. Teste de recuperabilidade 

7.6. Novos ajustes oriundos das regras do IFRS 

7.7. Ganhos decorrentes de avaliação de ativos e passivos 

7.8. Despesas Pré-operacionais – tratamento contábil e fiscal 

7.9. Ajustes a valor presente – tratamento contábil / fiscal 
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7.8.  Ajustes a valor justo – tratamento contábil / fiscal 

7.9. Contratos de longo prazo – regras para reconhecimento da receita 

7.10. Depreciação, exaustão, amortização – controle no e-lalur 

7.11. Arrendamento mercantil – tratamento contábil / fiscal 

7.12. Participação societária/valor de patrimônio líquido/ mais ou menos valia/ ágio por 

rentabilidade futura (goodwill) 
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