
MP-GO
Analista Contábil

Ministério Público
do Estado de Goiás



1

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA 

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização 
interna.

Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de 
tempos e modos dos verbos em português.

Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos 
de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos.

Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e 
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes 
e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos 
de coesão textual.

Ortografia.
Acentuação gráfica.
Emprego do sinal indicativo de crase.
Pontuação.
Estilística: figuras de linguagem.
Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: 

norma padrão.

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados.
Conjuntos e suas operações, diagramas.
Números inteiros, racionais e reais e suas operações, porcentagem.
Proporcionalidade direta e inversa.
Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo.
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos 

fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das 
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.

Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: 
raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento 
de padrões, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação 
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de elementos Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas.
Problemas de lógica e raciocínio.
Problemas de contagem e noções de probabilidade.
Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, 

perímetro e área.
Noções de estatística: média, moda, mediana e desvio padrão.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Dispositivos de entrada e saída e de armazenamento de dados.
Impressoras, teclado, mouse, disco rígido, pendrives, scanner plotter, discos ópticos.
Noções do ambiente Windows.
MSOffice (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
LibreOffice (Writer, Calc, Impress, eM Client).
Conceitos relacionados à Internet; correio eletrônico.
Noções de sistemas operacionais.
Ícones, atalhos de teclado, pastas, tipos de arquivos; localização, criação, cópia 

e remoção de arquivos; cópias de arquivos para outros dispositivos; ajuda do 
Windows, lixeira, remoção e recuperação de arquivos e de pastas; cópias de 
segurança/backup, uso dos recursos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 
ANALISTA CONTÁBIL 

CONTABILIDADE GERAL 

1. Contabilidade. Conceito, objeto, objetivos, campo de atuação e usuários da 
informação contábil. 

2. Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). 

3. Conceitos, forma de avaliação, evidenciação, natureza, espécie e estrutura. 
4. Atos e fatos administrativos. 
5. Livros contábeis obrigatórios e documentação contábil. 
6. Variação do patrimônio líquido. Receita, despesa, ganhos e perdas. 
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7. Apuração dos resultados. 
8. Regimes de apuração. Caixa e competência. 
9. Escrituração contábil. Lançamentos contábeis; contas patrimoniais, resultado. 
10. Fatos contábeis. Permutativos, modificativos e mistos. 
11. Itens Patrimoniais. Conteúdo, conceitos, estrutura, formas de avaliação e 

classificação dos itens patrimoniais do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. 
12. Demonstrações contábeis. Balanço patrimonial, demonstração do resultado 

do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração 
das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e 
demonstração do valor adicionado. 

13. Notas explicativas às demonstrações contábeis. Conteúdo, forma de 
apresentação e exigências legais de informações. 

14. Ajustes, classificações e avaliações dos itens patrimoniais exigidos pelas novas 
práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela Lei Federal nº 11.638/07 e suas 
alterações e Lei Federal nº 11.941/09 e suas alterações. 

15. Estoques. Tipos de inventários, critérios e métodos de avaliação. 
16. Apuração do custo das mercadorias vendidas, tratamento contábil dos tributos 

incidentes em operações de compras e vendas.

CONTABILIDADE DE CUSTOS 

1. Conceitos gerais e terminologia aplicável à contabilidade de custos. 
2. Conceitos e classificação dos custos.
3. Apropriação dos custos à produção. Conceito e critérios de atribuição dos custos. 
4. Departamentalização: conceito, tratamento contábil, forma de apropriação e 

impacto no custo do produto.
5. Taxa de aplicação dos custos indiretos de produção. 
6. Apuração da produção acabada, dos produtos em elaboração e dos produtos 

vendidos. 
7. Utilização de equivalentes de produção. 8. Tipos de produção. Conceito, 

aplicabilidade, tratamento contábil e apropriação dos custos. Produção por 
ordem, produção contínua, produção conjunta. 

9. Tipos de custeio. Conceitos, diferenciações, apropriação dos custos, impactos nos 
resultados. 

10. Formas de controle dos custos. 
11. Custos estimados. Conceito, tratamento contábil, análise das variações. 
12. Custos controláveis. Conceito, tratamento contábil e aplicação. 
13. Custo padrão. Conceito, tratamento contábil, aplicação e análises das variações. 
14. Margem de contribuição. Conceito, cálculos e aplicação. 
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15. Análise do custo × volume × lucro. 
16. Variações do ponto de equilíbrio. 
17. Grau de alavancagem operacional. 
18. Margem de segurança. 

CONTABILIDADE PÚBLICA 

1 Conceituação, objeto e campo de aplicação. 
2 Composição do patrimônio público. Patrimônio público. Ativo. Passivo. Saldo 

patrimonial. 
3 Variações patrimoniais qualitativas e quantitativas. Receita e despesa sob o 

enfoque patrimonial.
Realização da variação patrimonial. Resultado patrimonial. 
4. Mensuração de ativos. Ativo imobilizado. Ativo intangível. Reavaliação e redução 

ao valor recuperável. Depreciação, amortização e exaustão. 
5. Mensuração de passivos. Provisões. Passivos contingentes. 
6. Tratamento contábil aplicável aos impostos e contribuições. 
7. Sistema de custos. Aspectos legais do sistema de custos. Ambiente da informação 

de custos. Características da informação de custos. Terminologia de custos. 
8. Plano de contas aplicado ao setor público.
9. Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Balanço orçamentário. 

Balanço financeiro. Demonstração das variações patrimoniais. Balanço 
patrimonial. Demonstração de fluxos de caixa. Demonstração das mutações do 
patrimônio líquido. Notas explicativas às demonstrações contábeis. Consolidação 
das demonstrações contábeis. 

10. Transações no setor público. 
11. Despesa pública. Conceito, etapas, estágios e categorias econômicas. 
12. Receita pública. Conceito, etapas, estágios e categorias econômicas. 
13. Execução orçamentária e financeira. 
14. Conta Única do Tesouro Nacional. 
15. Sistema Integrado de Administração Financeira. Conceitos básicos, objetivos, 

características, instrumentos de segurança e principais documentos de entrada. 
16. Suprimento de fundos. 
17. Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 de 

setembro de 2016. 
18. MCASP 8ª edição.
19. Regime contábil.
20. Lei nº 4.320/1964 e suas alterações




