MUNICIPIO DE GUAPORÉ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL nº 725/2014, DE 26 DE AGOSTO DE 2014
ERRATA AO EDITAL 722/2014

PAULO OLVINDO MAZUTTI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº
3527/2014, de 12-08-2014, TORNA PÚBLICO a publicação de ERRATA junto ao edital de concurso
público nº 722/2014, de 07 de agosto de 2014.
1. Alteração de partes do item 7.2.2:
1.1. Exclui-se o cargo de CONTADOR do item 7.2.2. letra “b”
1.2. Inclui-se o item 7.2.2. letra “d”, conforme a seguir:
d) Prova Objetiva para o cargo de CONTADOR:
CONTEUDOS

NÚMERO DE QUESTÕES

VALOR DE CADA QUESTÃO

Língua Portuguesa

05

0,15

Matemática

05

0,15

Informática

05

0,15

Legislação

05

0,15

Conhecimentos Específicos

20

0,35

2. Alteração de partes do ANEXO II.
2.1. O conteúdo programático da prova objetiva para o cargo de CONTADOR fica conforme a seguir:
LÍNGUA PORTUGUESA:
Compreensão de textos – Textos não literários de diversos tipos, textos literários de autores brasileiros:
crônica, conto, novela, romance, poema, teatro. Literatura – A literatura brasileira: das origens aos
nossos dias. Conhecimento linguístico – Morfossintaxe: o nome e seus determinantes. O verbo. As
palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância nominal e verbal –
Regência nominal e verbal – Colocação pronominal – Estrutura do parágrafo – Ortografia, acentuação e
pontuação. Estilística: Denotação e conotação. Figuras de linguagem: figuras de palavras, figuras de
sintaxe e figuras de pensamento.
INFORMÁTICA
Informática Básica - Sistemas operacionais Windows e Linux: sistema de arquivos; utilização dos
principais recursos, aplicativos e ferramentas, Microsoft Office e BR Office: criação, edição, formatação,
visualização e impressão de textos, planilhas e apresentações; uso de fórmulas, tabelas, imagens e
gráficos, teclas de atalho, envio e recebimento de e-mail. Internet e Intranet; navegação e busca na
Web; correio eletrônico. Segurança: softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança;
realização de cópias de segurança. Referência: Ajuda eletrônica integrada aos Programas básicos de
informática.
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MATEMÁTICA
Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos) e suas
operações; Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, massa, ângulo e
tempo; Regra de Três (simples, composta, diretamente proporcional e inversamente proporcional),
razões e proporções; Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação e Interpretação
Gráfica, medidas de tendência central, medidas de dispersão, testes de significância; Cálculos algébricos,
produtos notáveis, fatoração de expressões algébricas, simplificação de expressões algébricas;
Equações, Inequações, sistemas polinomiais de 1º e 2º grau; Sequencias e Progressões; Matrizes,
Determinantes e Sistemas Lineares; Análise Combinatória; - Probabilidade; Matemática Financeira: Juros
simples e compostos; Estudo de funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica;
Geometria Plana e Espacial, trigonometria: no triângulo retângulo e triângulos quaisquer; Geometria
Analítica: ponto, reta, circunferência e cônicas; Polinômios e equações polinomiais.
Conhecimento Específico: Contabilidade Geral; Contabilidade de custos; Legislação e ética profissional
do contabilista; Princípios fundamentais de contabilidade e Normas brasileiras de contabilidade.
Contabilidade Pública. Contabilidade Gerencial. Teoria da Contabilidade. Noções sobre auditoria.
Noções gerais, campo de aplicação, objeto, comparações com a contabilidade empresarial. Regimes
contábeis: Conceito, princípios, regimes e regime adotado no Brasil. Orçamento público: Significado e
processo, definição, princípios orçamentários, ciclo orçamentário, orçamento por programas, categorias
de programação, orçamento base zero. Receita pública: Conceito, classificação, receita orçamentária e
extra orçamentária, estágios, restituição e anulação de receitas, escrituração, dívida ativa. Despesa
pública: Conceito e classificação. Licitação; Conceito, legislação aplicada, edital, modalidades de
licitação. Estágios da despesa: fixação da despesa, empenho, liquidação da despesa. Restos a pagar,
divida pública e regime de adiantamento. Patrimônio público: Variações patrimoniais, variações ativas e
passivas e sua escrituração. Créditos adicionais: Conceito, classificação e escrituração. Balanços:
Conceito, balanço orçamentário, financeiro e patrimonial. Tomadas e prestações de contas, controle
interno e externo. Tributos e impostos. Alienações; Licitação: conceitos e aplicações; Modalidades de
licitação: limites; publicidade; convite, tomada de preços, concorrência; Habilitação na licitação; Tipos
de Licitação; Contratos Administrativos. Lei de Responsabilidade Fiscal. Conhecimentos inerentes à
função observando-se a prática do dia-a-dia.
Legislação: Lei 3004/2009, Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Orgânica Municipal, Lei 8429/1992 (improbidade administrativa), Lei 4320/1964, Código Tributário.

Os demais itens do Edital seguem inalterados.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporé, 26 de agosto de 2014.

Paulo Olvindo Mazutti
Prefeito

Registre-se e Publique-se
Tarcia Masutti
Secretária da Administração
Publicado no quadro de publicações da Prefeitura de Guaporé no período de 26-08 a 07-11-2014

