
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - DRH-4 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE AUDITOR-

FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL I 
Retificação do Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais, publicado 

no DOC de 18/10/06. 
 

Leia-se como segue e não como constou: 
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE 
AUDITOR-FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL I 
4.1. ....... no quadro abaixo: 

 
5.3. Será excluído do concurso o candidato que em qualquer uma das provas, além das 
demais hipóteses previstas neste 
Edital: 
a) .... 
b) .... 
c) .... 
d) .... 
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
f) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Cadernos de Questões ou 
outros materiais não permitidos, sem autorização; 
g) ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do seu início; 
h) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, 
anotações, impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
i) estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (bip, 
telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 
receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 
j) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e/ou qualquer outro meio, que não o fornecido pela Fundação Carlos Chagas no dia da 
aplicação das provas; 
k) estiver portando armas mesmo que possua o respectivo porte; 
l) lançar mão de meios ilícitos para execução das provas; 



m) não devolver integralmente o material recebido quando solicitado pelo fiscal e/ou 
responsável pelo local de aplicação; 
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido. 
5.4 O candidato que estiver portando equipamento eletrônico como os indicados nas 
alíneas “h” e “i”, deverá desligar o aparelho. 
5.6 A Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos ou objetos esquecidos no local de realização das provas, nem por danos 
neles causados. 
 
ANEXO ÚNICO 
DISCIPLINAS - PESO 3 
CONTABILIDADE GERAL 
1. Contabilidade: Conceituação, objetivos, campo de atuação e usuários da informação 
contábil. 2. Princípios e normas contábeis brasileiras emanadas pelo CFC - Conselho 
Federal de Contabilidade. 3. Componentes do patrimônio: Ativo, passivo e patrimônio 
líquido. - Conceitos, forma de avaliação e evidenciação. 4. Variação do patrimônio líquido: 
Receita, despesa, ganhos e perdas. - Apuração dos resultados. - Conceitos, forma de 
avaliação e evidenciação. 5. Escrituração contábil: Método das partidas dobradas; Contas 
patrimoniais e de resultado; Lançamentos contábeis; Estornos; Livros contábeis 
obrigatórios e Documentação contábil. 6. Balanço patrimonial. Estrutura, forma de 
evidenciação, critérios de elaboração e principais grupamentos. 7. Ativo circulante - 
Estrutura, evidenciação, conceitos, formas e métodos de avaliação. Tratamento contábil 
das provisões incidentes. 8. Ativo realizável a longo prazo - Composição, classificação 
das contas, critérios de avaliação, aderência aos princípios e normas contábeis e 
tratamento das provisões. 9. Ativo permanente-investimento - Formação, classificação 
das contas, métodos de avaliação, tratamento contábil específico das participações 
societárias, conceitos envolvidos, provisões atinentes, critérios e métodos para 
companhias fechadas e abertas. 10. Ativo permanente imobilizado - Itens componentes, 
métodos de avaliação, tratamento contábil, processo de reavaliação, controles 
patrimoniais, processo de provisionamento, tratamento das baixas e alienações. 11. Ativo 
permanente-diferido: Tratamento contábil, itens componentes e critérios de avaliação. 12. 
Passivo circulante: Composição, classificação das contas, critérios de avaliação, 
aderência aos princípios e normas contábeis e tratamento das provisões. 
13. Passivo exigível a longo prazo: Estrutura, evidenciação, conceitos, formas e métodos 
de avaliação. 14. Tratamento contábil das provisões. 15. Resultados de exercícios futuros: 
conceito. Contas passíveis de classificação em resultados de exercícios futuros. Critérios 
de contabilização e apresentação. 16. Patrimônio líquido: Itens componentes, 
evidenciação, métodos de avaliação, tratamento contábil, classificação, formas de 
evidenciação, distribuição dos resultados, constituição e reversões de reservas, ações em 
tesouraria, alterações e formação do capital social. 17. Demonstração do resultado do 
exercício: conteúdo e forma de apresentação. 18. Apuração e procedimentos contábeis 
para a identificação do resultado do exercício. 19. Custo dos produtos vendidos e dos 
serviços prestados. 20. Tratamento contábil e apuração dos resultados dos itens 
operacionais e não-operacionais. 21. Resultado bruto e resultado líquido. 22. 
Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados: conteúdo, forma de preparação e 
forma de apresentação, destinação e distribuição do resultado de exercício. 23. 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido: Conteúdo, itens evidenciáveis e forma 
de apresentação. 24. Demonstração de origens e aplicações de recursos: Conceitos 
envolvidos, itens componentes, forma de evidenciação, conceito de Capital Circulante 
Líquido e apuração do resultado ajustado. 25. Notas explicativas: Conteúdo, exigências 



legais de informações e forma de apresentação. 26. Consolidação das Demonstrações 
Contábeis: Conceitos e objetivos da consolidação, critérios, obrigatoriedade, tratamento 
dos resultados não-realizados e das participações dos minoritários, procedimentos 
contábeis para elaboração. 27. Demonstração do fluxo de caixa: Conceitos, principais 
componentes, formas de apresentação, critérios e métodos de elaboração e interligação 
com o conjunto das demonstrações contábeis obrigatórias. 28. Reorganização e 
reestruturação de empresas: Processos de incorporação, fusão, cisão e extinção de 
empresas – Aspectos contábeis, fiscais e legais da reestruturação social. (Os itens 
abordados no programa devem estar de conformidade com as normas atualizadas, 
exaradas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, CVM - Comissão de Valores 
Mobiliários e Legislação Societária). 
 


