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PROGRAMAS DAS PROVAS 

 
CARGO: CONTADOR 
 
PORTUGUÊS: 

1. Compreensão de textos informativos e argumentativos e de textos de ordem 
prática (ordens de serviço, instruções, cartas e ofícios). 2. Domínio da norma 
do português contemporâneo, sob os seguintes aspectos: coesão textual, 
estruturação da frase e períodos complexos, uso do vocabulário apropriado, 
pontuação, concordância verbal e nominal, emprego de pronomes, grafia e 
acentuação.  

As questões serão adequadas ao nível de conhecimento e experiência de 
leitura de cada faixa de escolaridade prevista nas normas do concurso. 

LEGISLAÇÃO: 

1. Direito Administrativo: Lei 8.112 de 11/12/90 que dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos da União, das Autarquias e dá outras 
providências; Lei 8.666 de 21/06/93 que regulamenta o art. 37, XXI da 
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências e Lei 9.784 de 29/01/99 que 
regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal. 2. Constituição Federal: Título II - Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais Título III – Da Organização do Estado (Capítulo VII - Da 
Administração Pública) 3. Código Civil: Título II - Das pessoas jurídicas. Titulo 
IX - Da responsabilidade Civil. 4. Código Penal: Título XI - Dos Crimes contra a 
Administração Pública 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
CONTABILIDADE PÚBLICA: 

- Orçamento Público. 

- Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

- Lei Orçamentária Anual. 

- Plano Plurianual. 

- Receita e Despesa Públicas. 

- Controle Interno e Externo. 



- Licitações. 

- Escrituração. 

- Demonstrações Contábeis: elaboração, estrutura e análise. 

- Lei nº 8.666/93 atualizada. Lei Complementar nº 101/2000 atualizada.  
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – 
NBCASP atualizadas. A Lei Federal nº 4.320/64 atualizada. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, de 05/10/1988 atualizada. (retificado pelo Edital 419/14) 

 

CONTABILIDADE GERAL 

- Contabilidade: conceito, objetivo, finalidades, campo de aplicação. 

- Patrimônio: conceito, composição, aspectos qualitativos e quantitativos. 

- Escrituração. 

- Princípios de Contabilidade. 

- Demonstrações contábeis de acordo com a legislação vigente e Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis: Balanço Patrimonial, 

Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, 
Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, 

Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Valor Adicionado e 
Notas Explicativas. Consolidação das 

Demonstrações Contábeis. 

- Regime de caixa e de competência. 

- Critérios de avaliação dos componentes do patrimônio: método de custo e 
equivalência patrimonial. 

- Depreciação, amortização e exaustão: conceitos, métodos e critérios de 
cálculo e contabilização. 

- Provisões. 

- Duplicatas descontadas. 

- Aplicações financeiras. 

- Variações monetárias. 

- Receitas e despesas financeiras. 

- Despesas e receitas antecipadas. 



- Empréstimos e financiamentos: apropriação, principal, juros transcorridos e a 
transcorrer. 

- Depósitos judiciais. 

- Folha de pagamento: elaboração e contabilização. 

- Operações com mercadorias. 

- Avaliação de estoque. 

- Arrendamento mercantil. 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

- Análise sob os aspectos horizontal e vertical. 

- Índices e coeficientes financeiros, patrimoniais, de estrutura e econômicos. 

- Evidenciação e interpretação. 

CUSTOS 

- Noções gerais de contabilidade de custos. 

- Classificação dos Custos. 

- Custos com materiais. 

- Custos com mão de obra. 

- Métodos de custeio. 

- Sistemas de custeio. 

- Análise das relações custo/volume/lucro. 

- Ponto de Equilíbrio. 


