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 NÍVEL SUPERIOR 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 

 

Português para todos os cargos  

 

 

Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação. Ortografia. 

Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição, conjunção, interjeição. 

Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e modos verbais. Aspectos sintáticos e 

semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos vocábulos no texto. Significação das 

palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos). 

 

Legislação Constitucional e Municipal para todos os cargos 

 

Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias 

Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). O servidor público e a constituição: Agentes públicos. 

Acessibilidade aos cargos públicos. Estabilidade e efetividade. Conduta ética no exercício da função pública. 

Administração Pública: Princípios. Administração direta e indireta. Concessão e permissão de serviços públicos. Lei 

Federal que regula o acesso a informações de órgãos públicos - Lei 12.527/2011; Lei da Improbidade Administrativa - 

Lei Federal 8.429/1992. Legislação Municipal: Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Indaial - Lei 

105/2010 e suas alterações, Lei Orgânica do Município de Indaial e LC 191/2017. 

  

 

 NÍVEL SUPERIOR 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO/PROFISSIONAL 

 

ANALISTA DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA 

 

Conceitos e tendências do atendimento ao cidadão pela ouvidoria. Como lidar com reclamações e agressividade e 

com os mais variados perfis de pessoas. Tipos de redes sociais. Gestão do processo na ouvidoria. A importância da 

comunicação: linguística - habilidade em comunicar-se com diferentes perfis psicológicos, adequando a linguagem ao 

entendimento e compreensão do cliente. Abordagens a serem evitadas e argumentos a serem praticados. Atitudes 

que levam o cliente da ouvidoria a confiar no atendimento: inteligência emocional, flexibilidade, reatividade, 

proatividade e assertividade. Transparência, imparcialidade, e confidencialidade. Código de ética da ABO. Recepção 

das demandas. Tratativa das demandas na ouvidoria. Tratamento das demandas nas áreas. Avaliação do retorno da 

área. Redação da resposta. Devolutiva ao cidadão. Guia de Orientação para a Gestão de Ouvidorias.  

(https://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/produtos-e-servicos/consulta- 

publica/arquivos/produto_5_gestao_de_ouvidorias.pdf) Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, 

Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft PowerPoint 2016, Conceitos, serviços e tecnologias 

relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software para o ambiente de 

microinformática. 

 

AUDITOR INTERNO 

 

Contabilidade Geral: Patrimônio: componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Fatos contábeis e 

respectivas variações patrimoniais. Escrituração. Sistema de partidas dobradas. Escrituração de operações típicas. 

Livros de escrituração: diário e razão. Erros de escrituração e suas correções. Balancete de verificação. Apuração de 

resultados; controle de estoques e do custo das vendas. Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação; 

conteúdo dos grupos e subgrupos. Classificação das contas; critérios de avaliação do ativo e do passivo; 

levantamento do balanço de acordo com a Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Demonstração do resultado 

https://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/produtos-e-servicos/consulta-%20publica/arquivos/produto_5_gestao_de_ouvidorias.pdf
https://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/produtos-e-servicos/consulta-%20publica/arquivos/produto_5_gestao_de_ouvidorias.pdf
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do exercício: estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei 6.404/76. Teoria da Contabilidade: Conceito 

e objetivos da Contabilidade. Usuários e suas necessidades de informação. Os Princípios de Contabilidade 

(aprovados pelo conselho Federal de Contabilidade, e alterações). Reconhecimento e mensuração de ativos, 

passivos, receitas e despesas, ganhos e perdas. Patrimônio Líquido e suas teorias. Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público: Princípios fundamentais de contabilidade sob a perspectiva do setor público (aprovados pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, Resolução CFC 1.111/2007). Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público - do Conselho Federal de Contabilidade: Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação; Patrimônio e Sistemas 

Contábeis; Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil; Transações no Setor Público; Registro 

Contábil, Demonstrações Contábeis; Consolidação das demonstrações Contábeis; Controle Interno; Depreciação, 

Amortização e Exaustão; Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em entidades do Setor Público. Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, diretrizes, sistema contábil, registro contábil, composição do patrimônio 

público, conta contábil, estrutura básica. Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das 

variações, de acordo com a Lei 4.320/64. Decisão Normativa TCE/SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina n. 06/2008 com alterações pela Decisão Normativa TCE/SC nº 011/2013. Instruções Normativas do Tribunal 

de Contas do Estado de Santa Catarina relativas ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge). 

Instrução Normativa nº 20/15, com alterações da Instrução Normativa nº 24/16 do TCE/SC. Patrimônio na 

administração pública: Conceito, patrimônio sob o aspecto qualitativo, avaliação e mensuração de ativos e passivos, 

depreciação, amortização e exaustão, inventário. Auditoria: Normas brasileiras e internacionais para o exercício da 

auditoria interna: independência, competência profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração 

do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público: finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e 

tipos; normas relativas à execução dos trabalhos; normas relativas à opinião do auditor; relatórios e pareceres de 

auditoria; operacionalidade. Objetivos, técnicas, procedimentos e planejamento dos trabalhos de auditoria; programas 

de auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria; amostragens estatísticas em auditoria; eventos ou transações 

subsequentes; revisão analítica; entrevista; conferência de cálculo; confirmação; interpretação das informações; 

observação; procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Administração 

Orçamentária e Financeira: Orçamento Público: conceitos e princípios. Orçamento-programa. Ciclo orçamentário: 

elaboração, aprovação, execução e avaliação. O orçamento na Constituição de 1988. Processo de Planejamento 

orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Conceituação, classificação e 

estágios da receita e despesa públicas. Dívida ativa. Regime de adiantamento (suprimento de fundo). Restos a 

pagar. Despesas de exercícios anteriores. Dívida pública. Créditos adicionais. descentralização de créditos. Lei 

4.320/64. Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ética profissional. Controle Interno: 

finalidades, atividades e competências. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Sistema de Controle 

Interno; Controle Externo; Legislação: Lei Complementar Federal Nº 101/2000, Lei Federal nº 8.429/92; Dos Limites 

Constitucionais para Repasses ao Poder Legislativo Municipal. Controle da Administração Pública: espécie de 

controle e suas características; seus efeitos na prestação dos serviços públicos; Responsabilização Administrativa, 

Civil e Penal dos Agentes Municipais. Contabilidade Pública: Conceito, objetivo e regime. Campo de aplicação. Lei Nº 

4.320/64, Decreto Lei nº 200/67, Portaria Interministerial nº 163/2001. Receita e despesa pública: conceito, 

classificação econômica e estágios. receitas e Despesas Orçamentárias e Extra Orçamentárias. Plano de Contas: 

conceito, estruturas e contas do ativo, passivo, resultado e compensação. Balanço financeiro, orçamentário, 

patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório 

de Gestão Fiscal. Normas brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCT 16. Administração: Noções 

de Administração: Noções de gestão de pessoas; Teorias Administrativas. Planejamento Estratégico: noções e 

princípios; conceito e fundamentos de gestão de projetos; conceito, fundamentos e objetivos de gestão da qualidade; 

aspectos orçamentários e financeiros da execução de contratos. Economia: Distribuição de renda no Brasil e 

desigualdades regionais. Análise Microeconômica: determinação das curvas de procura e curvas de indiferença; 

fatores de produção; produtividade média e marginal; análise de competitividade. Análise Macroeconômica: sistema 

de Contas Nacionais; contas Nacionais no Brasil; conceito de déficit e dívida pública. Estabilização econômica, 

promoção do desenvolvimento e redistribuição de renda. Matéria Constitucional: Dos direitos e garantias 

fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de nacionalidade; dos 

direitos políticos, da tributação e do orçamento. Competências federativas: União, Estados e Municípios. Da 

Administração pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Da organização dos Poderes; Código Tributário 

Nacional - CTN; Lei Complementar Federal Nº 116/2003. Lei Nº 10.406/2002: Título II - Das Pessoas Jurídicas, 
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Capítulo III - Dos Bens Públicos. Matéria Administrativa: Organização administrativa do Município: administração 

direta e indireta; autarquias, fundações públicas; sociedades de economia mista, Lei Nº 8.666/93 e alterações, Lei Nº 

10.520/2002. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e 

discricionariedade; revogação e invalidação. Serviços públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; 

requisitos do serviço e direitos do usuário; competências para prestação do serviço; serviços delegados a 

particulares; concessões, permissões e autorizações; convênios e consórcios administrativos. Contratos 

administrativos: conceito e características Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder 

hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Informática Básica: 

Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft PowerPoint 2016, 

Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software 

para o ambiente de microinformática. 

 

CONTADOR 

 

Contabilidade Geral: objetivo e finalidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios fundamentais da 

contabilidade. Regulamento de Imposto de Renda – Decreto nº 3000/99. Contabilidade Pública: conceito, campo de 

aplicação. A função da contabilidade na Administração Pública. Sistemas da contabilidade pública: objetivo e 

classificação. Sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial de compensação e de custos. Demonstrações 

contábeis de entidades governamentais (Lei nº 4.320/64). Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e 

demonstração das variações patrimoniais. Relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal: 

regulamentação e composição segundo a Lei Complementar nº 101/2000 e Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) 

emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Exercício financeiro: definição. Regime contábil: classificação. 

Regime de caixa e de competência. Regime contábil brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas públicas. 

Aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade da área pública. Receita Pública: conceito. Controle da 

execução da receita orçamentária: contabilização dos estágios de realização da receita orçamentária. Receita 

extraorçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e contabilização. Dívida Ativa: conceito, 

classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. Despesa Pública: Conceito. Controle da execução da 

despesa orçamentária: contabilização dos estágios de realização da despesa orçamentária. Despesa 

extraorçamentária: definição, casos de despesa extraorçamentária de gestão dos recursos financeiros. Gestão por 

caixa único. Gestão por fundos especiais regulamentados. Adiantamentos: conceito e contabilização. Planejamento 

Governamental: Conceito de Planejamento. Plano de Governo: conceito, estrutura atual do sistema orçamentário 

brasileiro. Base legal do planejamento governamental. Sistema Orçamentário Brasileiro. Plano Plurianual: conceito, 

objetivo e conteúdo. Lei de Diretrizes Orçamentárias: conceito, objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. 

Lei de Orçamento Anual: conceito de Orçamento Público. Princípios orçamentários. Aspectos político, jurídico, 

econômico e financeiro do Orçamento. Conteúdo do Orçamento-Programa: quadros que o integram e acompanham, 

conforme a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. Classificações Orçamentárias. Classificação da 

receita por categorias econômicas. A classificação da receita orçamentária. Classificação da despesa. Classificação 

institucional. Classificação funcional-programática. Classificação econômica. A classificação da despesa conforme a 

Lei nº 4.320/64, a Portaria MOG nº 42/99 e a Portaria Interministerial nº 163/2001 (consolidada e atualizada). 

Processo Orçamentário. Elaboração da proposta orçamentária: conteúdo, forma e competência. Discussão, votação 

e aprovação: encaminhamento da proposta ao Poder Legislativo. Emendas, vetos e rejeição à proposta 

orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Execução orçamentária da receita: programação financeira, 

lançamento, arrecadação e recolhimento. Conceitos. Execução orçamentária da despesa: programação financeira, 

licitação, empenho, liquidação e pagamento. Os créditos adicionais ao orçamento: classificação e recursos para sua 

abertura. Direito Administrativo. Contrato administrativo: conceito, tipos e cláusulas essenciais. Regime Jurídico da 

Licitação: conceito, finalidade e modalidades de licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas de execução. 

Bens públicos: conceito e classificação dos bens públicos. Alienação dos bens públicos. Limites Constitucionais de 

Despesas. Limites percentuais dos gastos do Poder Legislativo Municipal. (Constituição Federal de 1988, atualizada 

e Emendas Constitucionais nº 01/1992, 25/2000 e 58/2009). LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal: principais 

conceitos, pontos de controle e índices aplicáveis a esfera de governo municipal, integração entre o Planejamento e o 

Orçamento Público previstos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Os crimes praticados contra as 
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finanças públicas (Lei Federal nº 10.028/00). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 8ª 

Edição, incluindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o Ementário da Receita, Tabela de Fonte e 

Tabela de Função e Subfunção. 9ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) editado por Portaria da STN 

– Secretaria do Tesouro Nacional. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Decisão 

Normativa TCE/SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n. 06/2008 com alterações pela Decisão 

Normativa TCE/SC nº 011/2013. Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina relativas 

ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge). Instrução Normativa nº 20/15, com alterações da 

Instrução Normativa nº 24/16 do TCE/SC. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 

2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft PowerPoint 2016, Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a 

correio eletrônico, noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

 

 

Contabilidade Geral: Patrimônio: componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Fatos contábeis e 

respectivas variações patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Teorias, funções e estrutura das contas. 

Sistema de contas e plano de contas. Regime de competência e regime de caixa. Provisões em geral. Escrituração. 

Sistema de partidas dobradas. Escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Erros de 

escrituração e suas correções. Balancete de verificação. Apuração de resultados; controle de estoques e do custo 

das vendas. Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação; conteúdo dos grupos e subgrupos. Classificação 

das contas; critérios de avaliação do ativo e do passivo; levantamento do balanço de acordo com a Lei 6.404/76 (Lei 

das Sociedades por Ações). Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração de 

acordo com a Lei 6.404/76. Teoria da Contabilidade: Conceito e objetivos da Contabilidade. Usuários e suas 

necessidades de informação. Os Princípios de Contabilidade (aprovados pelo conselho Federal de Contabilidade, e 

alterações). Reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas, ganhos e perdas. Patrimônio 

Líquido e suas teorias. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Princípios fundamentais de contabilidade sob a 

perspectiva do setor público (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC 1.111/2007). 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - do Conselho Federal de Contabilidade: 

Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação; Patrimônio e Sistemas Contábeis; Planejamento e seus Instrumentos 

sob o Enfoque Contábil; Transações no Setor Público; Registro Contábil, Demonstrações Contábeis; Consolidação 

das demonstrações Contábeis; Controle Interno; Depreciação, Amortização e Exaustão; Avaliação e Mensuração de 

Ativos e Passivos em entidades do Setor Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, diretrizes, 

sistema contábil, registro contábil, composição do patrimônio público, conta contábil, estrutura básica. Balanços 

financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo com a Lei 4.320/64. Decisão 

Normativa TCE/SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n. 06/2008 com alterações pela Decisão 

Normativa TCE/SC nº 011/2013. Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina relativas 

ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge). Instrução Normativa nº 20/15, com alterações da 

Instrução Normativa nº 24/16 do TCE/SC. Patrimônio na administração pública: Conceito, patrimônio sob o aspecto 

qualitativo, avaliação e mensuração de ativos e passivos, depreciação, amortização e exaustão, inventário. Auditoria: 

Normas brasileiras e internacionais para o exercício da auditoria interna: independência, competência profissional, 

âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público: 

finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e tipos; normas relativas à execução dos trabalhos; normas 

relativas à opinião do auditor; relatórios e pareceres de auditoria; operacionalidade. Objetivos, técnicas, 

procedimentos e planejamento dos trabalhos de auditoria; programas de auditoria; papéis de trabalho; testes de 

auditoria; amostragens estatísticas em auditoria; eventos ou transações subsequentes; revisão analítica; entrevista; 

conferência de cálculo; confirmação; interpretação das informações; observação; procedimentos de auditoria em 

áreas específicas das demonstrações contábeis. Administração Orçamentária e Financeira: Orçamento Público: 

conceitos e princípios. Orçamento-programa. Ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, execução e avaliação. O 

orçamento na Constituição de 1988. Processo de Planejamento orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes 

orçamentárias e lei orçamentária anual. Conceituação, classificação e estágios da receita e despesa públicas. Dívida 

ativa. Regime de adiantamento (suprimento de fundo). Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Dívida 

pública. Créditos adicionais. Descentralização de créditos. Lei 4.320/64. Lei Complementar 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal). Ética profissional. Controle Interno: finalidades, atividades e competências. A fiscalização 

CONTROLADOR INTERNO 
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contábil, financeira e orçamentária. Sistema de Controle Interno; Controle Externo; Legislação: Lei Complementar 

Federal Nº 101/2000, Lei Federal nº 8.429/92; Dos Limites Constitucionais para Repasses ao Poder Legislativo 

Municipal. Controle da Administração Pública: espécie de controle e suas características; seus efeitos na prestação 

dos serviços públicos; Responsabilização Administrativa, Civil e Penal dos Agentes Municipais. Contabilidade 

Pública: Conceito, objetivo e regime. Campo de aplicação. Lei Nº 4.320/64, Decreto Lei nº 200/67, Portaria 

Interministerial nº 163/2001. Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. receitas e 

Despesas Orçamentárias e Extra Orçamentárias. Plano de Contas: conceito, estruturas e contas do ativo, passivo, 

resultado e compensação. Balanço financeiro, orçamentário, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Normas brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público - NBCT 16. Administração: Noções de Administração: Noções de gestão de pessoas; 

Teorias Administrativas. Planejamento Estratégico: noções e princípios; conceito e fundamentos de gestão de 

projetos; conceito, fundamentos e objetivos de gestão da qualidade; aspectos orçamentários e financeiros da 

execução de contratos. Economia: Distribuição de renda no Brasil e desigualdades regionais. Análise 

Macroeconômica: sistema de Contas Nacionais no Brasil; conceito de déficit e dívida pública. Estabilização 

econômica, promoção do desenvolvimento e redistribuição de renda. Matéria Constitucional: Dos direitos e garantias 

fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de nacionalidade; dos 

direitos políticos, da tributação e do orçamento. Competências federativas: União, Estados e Municípios. Da 

Administração pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Da organização dos Poderes; Código Tributário 

Nacional - CTN; Lei Complementar Federal Nº 116/2003. Lei Nº 10.406/2002: Título II - Das Pessoas Jurídicas, 

Capítulo III - Dos Bens Públicos. Matéria Administrativa: Organização administrativa do Município: administração 

direta e indireta; autarquias, fundações públicas; sociedades de economia mista, Lei Nº 8.666/93 e alterações, Lei Nº 

10.520/2002. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e 

discricionariedade; revogação e invalidação. Serviços públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; 

requisitos do serviço e direitos do usuário; competências para prestação do serviço; serviços delegados a 

particulares; concessões, permissões e autorizações; convênios e consórcios administrativos. Contratos 

administrativos: conceito e características Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder 

hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Informática Básica: 

Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft PowerPoint 2016, 

Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software 

para o ambiente de microinformática. 

 


