ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº 6.583, de
29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em
dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do
certame.

Cargo: Contador - Nível Superior
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão de texto. 2. Linguagem conotativa e denotativa; figuras de linguagem 3. Aspectos de coesão
textual. 4. Valores sintáticos e semânticos das classes de palavras. 5. Sintaxe do período simples e do
composto. 6. Regência verbal e nominal. 7. Emprego do acento indicativo de crase. 8. Emprego e colocação dos
pronomes. 9. Concordância verbal e nominal. 10. Aspectos sintáticos e semânticos da colocação dos termos na
frase. 11. Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 12. Emprego dos sinais de pontuação. 13.
Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Regimento da Assembleia Legislativa de Roraima
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Conhecimentos Específicos
Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Princípios. Patrimônio. Estrutura e configurações. Fatos
contábeis. Conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. Contas. Conceitos, contas de débitos, contas
de créditos e saldos. As contas patrimoniais. As contas de receitas, despesas e custos. As contas de
compensação. A equação patrimonial. O regime de caixa e o de competência. Os lançamentos e suas
retificações. Plano de contas. Conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas. Escrituração
contábil. Lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de escrituração,
métodos e processos. Contabilização de operações contábeis diversas. Juros, descontos, tributos, aluguéis,
variação monetária e cambial, folha de pagamento, compras, vendas e provisões, depreciações e baixa de bens.
Análise e conciliações contábeis. Composição de contas, análise de contas, conciliação bancária. Balancete de
verificação. Modelos e técnicas de elaboração. Balanço patrimonial. Objetivo e composição. Demonstração de
resultado de exercício. Objetivo e composição- Análise das Demonstrações Financeiras; Análise Contábil.
Objetivos, limitações, clientela, cuidados prévios, preparação dos demonstrativos contábeis; Análise vertical
estática e dinâmica; Análise horizontal, conversão de valores nominais e reais; Análise por quocientes. Liquidez,
solvência, endividamento, garantia de capitais de terceiros, imobilizações, rotação de valores, rentabilidade. DVA
– Demonstração de Valor Adicionado. Objetivo e composição. Fluxo de caixa. Objetivo e composição. DMPL –
Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido. Objetivo e composição. Lei Federal no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. Balanços e Demonstrações exigidas pela Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964. Gestão
financeira- Finanças nas organizações; Administração de recursos materiais e patrimoniais; Indicadores de
resultados contábeis e financeiros. Orçamento público - Princípios orçamentários; Diretrizes orçamentárias;
Processo orçamentário; Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; Receita e despesa públicas;
Suprimento de fundos; Créditos Adicionais, regime, Sistemas Orçamentários, Restos a pagar; Despesas de
exercícios anteriores- Compras na Administração Pública; Licitações e contratos( lei 8666/93); Princípios básicos
da licitação; Comissão Permanente de Licitação; Comissão Especial de Licitação; Pregoeiro; Legislação
pertinente; Dispensa e inexigibilidade de licitação; Definição do objeto a ser licitado; Planejamento das compras;
Controles e cronogramas; Registros cadastrais/habilitação; O processo de compras governamentais ligados ao
SIASG; Empenho; Sistema de cotação eletrônica de preços; Sistema de registro de preços; Pregão. Sistemas de
gestão da administração pública federal- SIASG; Comprasnet; SIAPE; SIAFI. Lei Complementar nº 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal). LEGISLACÃO E ÉTICA PROFISSIONAL: a) Legislação profissional: a
regulamentação profissional do Contabilista: o Decreto‐Lei nº 9.295/46; as prerrogativas profissionais,
especialmente a Resolução CFC nº 560/83; os órgãos de classe na profissão contábil; a formação profissional, o
exame de suficiência e a educação continuada; infrações técnicas. Contabilidade de Custos: Conceitos: Gasto,
Investimento, Custo, Despesa, Perda e Desembolso; Classificação de custos: Custos diretos, indiretos, variáveis
e fixo; Métodos de custeio: Custeio por absorção, Custeio variável, Custeio Baseado em atividades (ABC) e
RKW.
Lei nº 59 de 28/12/1993 e suas alterações posteriores que Dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual e
dá outras providências.
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