COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE
– HIDROESTE

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIOR
- Língua Portuguesa:
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão
de diferentes tipos e gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de
vista do autor, ideia central e ideias convergentes, informações literais e inferências,
intertextualidade e extratextualidade. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen,
acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de
x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação de
palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, verbo, conjunção,
numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe:
sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e
verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica: relações de
significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e
parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação, ambiguidades. Fonologia:
fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato).
Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros
literários. Novo acordo ortográfico.
CONHECIMENTOS GERAIS
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do
Brasil, do Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades
nos assuntos relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça,
segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas,
do município, do Estado, do Brasil e do mundo.
CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Contador:
Lei Federal 6.404/1976 – Dispõe sobre a Sociedade por Ações. Lei de Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000. Lei n° 4.320/1964. RIR/ 99 – Regulamento de
Imposto de renda. Lei Complementar 116/03 - Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras
providências. Lei n° 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências. Lei nº 10.520/2002 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
providências. Código Tributário Nacional. Direito Tributário. Constituição Federal. Direito
Administrativo. Contabilidade pública: conceito, objeto, objetivo e campo de aplicação.
Regimes contábeis. Sistema de Contas: financeiro, patrimonial, orçamentário e de
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compensação. Plano de Contas (União, Estados e Municípios): estrutura, contas, critérios
de classificação das contas e mecanismos de débito e crédito. Classificação e Estágios
da Receita e Despesas Públicas. Dívida Ativa. Regime de Adiantamento (Suprimento de
Fundos). Restos a Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. Dívida Pública. Créditos
adicionais. Descentralização de Créditos. Balanços (conceitos e critérios de elaboração):
orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Noções
básicas de informática. Atribuições do emprego/função.
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