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LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS 
LIQUIGÁS/PSP 1/2018 

 

ANEXO III - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS: 
 
PARA O CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
LINGUA PORTUGUESA I 

Compreensão e interpretação de textos. Ortografia. Pontuação. Sinônimos e antônimos. 

 

MATEMÁTICA I 

Operações com números racionais. Regra de três. Porcentagem. Problemas. 

 

 
PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (somente para os cargos de Ajudante de Motorista Granel I, Motorista de 

Caminhão Granel I e Operador de Gás I). 

 

LÍNGUA PORTUGUESA II  

Compreensão e interpretação de textos. Ortografia. Sintaxe (concordância nominal e verbal). Pontuação. Sinônimos e 

antônimos. 

 

MATEMÁTICA II 

Operações com números racionais. Regra de três. Área e perímetros de figuras planas. 

 

 

PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (para todos os cargos, exceto Ajudante de Motorista Granel I, Motorista de 

Caminhão Granel I e Operador(a) de Gás I) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA III 

Compreensão e interpretação de textos. Ortografia. Sintaxe (concordância nominal e verbal, regência verbal e nominal, 

colocação pronominal, crase e conjugação de verbos irregulares). Pontuação. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos e 

parônimos). 

 
MATEMÁTICA III 

Operações com números racionais. Regra de três. Porcentagem. Probabilidade básica. Área e perímetros de figuras planas. 
 

 
PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

LÍNGUA PORTUGUESA IV 

Compreensão e interpretação de textos. Ortografia. Morfologia (verbos irregulares, emprego das palavras "porque", "por que", 

"por quê" e "porquê", "se" e “que"). Sintaxe (regência verbal e nominal, concordância verbal, concordância nominal, 

indeterminação do sujeito, voz passiva pronominal, emprego de pronomes relativos, crase e colocação de pronomes átonos). 

Pontuação. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos). 

 

 
CONHECIMENTOS GERAIS  

Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, 

jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 

Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama nacional 

contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro.  
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

Conhecimentos básicos de MS Office versão 2010: Word, Excel e Power Point. Conceitos de internet e intranet e principais 

navegadores. Noções básicas de Sistemas Operacionais.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) I 

Noções básicas de: matemática financeira, compras, veiculação, circulação e arquivamento de documentos; registro, 

admissão, movimentação, demissão e pagamento de pessoal, contratações; estoque e almoxarifado; impostos; elaboração e 

acompanhamento de orçamento. 

 

MOTORISTA DE CAMINHÃO GRANEL I 

Legislação de Trânsito baseada no novo Código de Trânsito Brasileiro. Regras gerais para a circulação de veículos no 

perímetro urbano e nas estradas. Os sinais de trânsito, segurança e velocidade. Registro e Licenciamento de veículos. 

Condutores de veículos - deveres e proibições. As infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. Manutenção de 

veículos. Noções básicas de mecânica automotiva. Primeiros socorros em acidentes de trânsito. Circulação urbana e trânsito. 

Direção defensiva. 

 
 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO I - ELÉTRICA 

Conhecimento de manutenção preventiva e corretiva de Mecânica e Elétrica (predial e industrial). Conhecimento de hidráulica 

predial. Conhecimento de motores elétricos e motores de combustão interna. Conhecimentos básicos de medidas elétricas. 

Noções de materiais elétricos. Conhecimento básico de circuitos elétricos de corrente contínua. Conhecimento básico de 

circuitos elétricos de corrente alternada. Noções de potência elétrica. Conhecimento básico de instalações elétricas prediais de 

baixa potência. 

 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO I - ELETRÔNICA 

Conhecimento de manutenção preventiva e corretiva de Mecânica e Elétrica (predial e industrial). Conhecimento de hidráulica 

predial. Conhecimento de motores elétricos e motores de combustão interna. Retificação monofásica com e sem filtro. 

Retificação trifásica com e sem filtro. Circuitos eletrônicos analógicos e digitais. Circuitos lógicos. Circuitos eletrônicos de 

potência. 

 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO I - MECÂNICA 

Conhecimento de manutenção preventiva e corretiva de Mecânica e Elétrica (predial e industrial). Conhecimento de hidráulica 

predial. Conhecimento de motores elétricos e motores de combustão interna. Lubrificação. Elementos de Máquinas. Normas 

Regulamentadoras SMS. Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). Controle de qualidade e ferramentas de qualidade. 

 

TÉCNICO(A) DE INSTALAÇÕES I 

Circuitos elétricos (monofásico, bifásico, trifásico, circuito-série, corrente contínua, corrente alternada, corrente constante). 

Potência. Correção de fator de potência. Motores elétricos. Materiais, equipamentos e dispositivos elétricos e mecânicos. 

Manutenção de equipamentos e ferramentas. Conceitos e fundamentos aplicados à manutenção de instalações industriais 

(manutenção preventiva e corretiva). Leitura e interpretação de desenhos técnicos e diagramas. Noções de termodinâmica e 

transmissão de calor. Motores de combustão interna. Motores à diesel. Balanceamento. Elementos de máquinas. Transmissão 

por correias e engrenagens. Acoplamentos. Rolamentos. Mancais. Tecnologia mecânica. Processos de fabricação. Materiais 

de construção mecânica. Aços carbono e aços liga. Ferro fundido. Metais não ferrosos. Materiais não metálicos. Borracha. 

Tratamentos térmicos e de superfície. Ensaios mecânicos. Processos de soldagem. Ensaios não destrutivos. Desenho técnico. 

Refrigeração e ar condicionado. Bombas, ventiladores e compressores. Conceitos e fundamentos aplicados à manutenção de 
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instalações e sistemas mecânicos. Conceitos e fundamentos aplicados à manutenção de instalações industriais. Critérios de 

manutenção. Manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Programação e execução de serviços de manutenção. 

Equipamentos de medida, micrômetro e paquímetro. Circuitos elétricos. Instalações elétricas. Conversão de unidades. 

Conceitos de higiene e segurança no trabalho. Noções de geometria analítica, trigonometria e noções de escala. Unidades de 

medida - comprimento, superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus e grados). Interpretação de desenhos 

e plantas. Cálculo de áreas e volume e de coordenadas. Processos de Fabricação. 

 
TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO I 

Princípios de Prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações. Caldeiras e vasos de pressão.  

Movimentação de cargas.  Instalações elétricas. Trabalhos a quente (soldagem, corte e ferramentas abrasivas). Trabalho em 

espaços confinados. Construção civil. Trabalhos em altura.  Elementos de Higiene Ocupacional. Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais.  Gases e vapores. Aerodispersoides.  Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.  

Exposição ao ruído.  Exposição ao calor. Metodologias de avaliação ambiental estabelecidas pela Fundacentro. Radiações 

ionizantes e não-ionizantes.  Trabalho sob condições hiperbáricas. Limites de tolerância e de exposição.  Fundamentos de 

Proteção Contra Incêndio: Sistemas fixos e portáteis de combate ao fogo.  Armazenamento de produtos inflamáveis.  Brigadas 

de incêndio. Plano de Emergência e de Auxílio Mútuo. Legislação e Normas Técnicas: Segurança e Saúde na Constituição 

Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho. Normas Regulamentadoras de SST. Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). Benefícios previdenciários decorrentes de acidentes do trabalho. Perfil Profissiográfico 

Previdenciário - PPP. Acidente do trabalho: Conceito técnico e legal. Causas e consequências dos acidentes. Taxas de 

Frequência e Gravidade. Estatísticas de acidentes. Custos dos acidentes. Comunicação e registro de acidentes. Investigação e 

análise de acidentes. Princípios de análise, avaliação e gerenciamento de riscos. Inspeção de segurança. Técnicas de Análise 

de Risco: APR e HAZOP. Princípios de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde: Organização e atribuições do SESMT 

e da CIPA. Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional de acordo com a OHSAS 18001. Diretrizes da OIT sobre 

Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. Noções de Desenvolvimento Sustentável. Ações de Saúde: 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. - Prevenção de Doenças Relacionadas ao Trabalho. Suporte Básico à 

Vida. Elementos de Ergonomia. Conforto ambiental. Organização do trabalho. Mobiliário e equipamentos dos postos de 

trabalho. Princípios de Planejamento e Resposta a Emergências: Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta 

Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2 (Decreto Federal nº 9605 e 5.098/2004 e suas 

alterações). Resolução CONAMA nº 398/2008 e suas alterações. Noções de resposta à contingência em acidentes com 

hidrocarbonetos líquidos e gasosos. Noções de Sistema de Comando de Incidentes: princípios, funções, estrutura e recursos. 

 

TÉCNICO(A) QUÍMICO(A) I 

Química Geral e Inorgânica: classificação periódica dos elementos; ligações químicas; funções químicas; reações químicas; 

estequiometria; soluções e propriedades coligativas. Físico-Química: cinética e equilíbrio químico; colóides; energia química, 

potencial eletroquímico, pilhas eletroquímicas, cálculo de força eletromotriz; eletrodo de hidrogênio; concentração de íons 

hidrogênio; estudos de gases. Química orgânica: funções orgânicas. Química analítica: erro e tratamento de dados analíticos; 

preparo de soluções; métodos de separação; análise gravimétrica e volumetria; absorção atômica; absorção molecular; 

potenciometria; cromatografia. Física - mecânica: sistema internacional de unidades; ordem de grandeza, potência de dez e 

algarismos significativos; leis de Newton: força, massa e peso; trabalho e conservação de energia hidrostática: massa 

específica e pressão. Física - termologia: termômetros, escalas de temperaturas e dilatação térmica; capacidade calorífica, 

calor específico, calor latente e mudanças de fase da matéria; processos de transferência de calor. Física moderna e óptica: 

natureza, propagação e velocidade da luz; reflexão, refração e polarização; ondas eletromagnéticas; infravermelho e 

ultravioleta; raios X e raios gama; espelho, lentes e instrumentos óticos; interferência e difração. Física nuclear e eletricidade: 

átomos, propriedades dos núcleos e radioatividade; Fissão e fusão nucleares; ferromagnetismo e propriedades magnéticas da 

matéria; campo elétrico, corrente elétrica, lei de Ohm, resistores e capacitores. 
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PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

PROFISSIONAL DE VENDAS - JÚNIOR  

BLOCO 1: Administração: Planejamento estratégico empresarial. Sistemas de informação gerencial. Administração de vendas.  

Gestão do relacionamento com cliente. Administração financeira e orçamentária. Matemática financeira. Conceitos sobre o 

valor do dinheiro no tempo, risco, retorno e valor. Análise de investimentos. Análise das demonstrações financeiras. 

Contabilidade: contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade gerencial. 

BLOCO 2: Marketing: Conceitos básicos. Criando valor para o cliente. Marketing de relacionamento. Administração de 

Marketing. Planejamento de Marketing. O ambiente de Marketing e vendas. Análise do mercado, da concorrência e do 

consumidor. Pesquisa de mercado. Segmentação e posicionamento. Estratégias de Marketing. Vendas: Planejamento de 

vendas. Funções da atividade de vendas. Venda e comunicação integrada de Marketing. Técnicas de vendas e negociação. 

Análise e controle de vendas. Conquista e manutenção de clientes. Sistemas de informação em vendas. 

BLOCO 3: Conhecimentos de Física - conhecimentos básicos e fundamentais: noções de ordem de grandeza; notação 

científica; sistema internacional de unidades; ferramentas básicas: gráficos e vetores; conceituação de grandezas vetoriais e 

escalares; operações básicas com vetores. Energia, trabalho e potência: conceituação de trabalho, energia e potência; 

conceito de energia potencial e de energia cinética; conservação de energia mecânica e dissipação de energia; trabalho da 

força gravitacional e energia potencial gravitacional; forças conservativas e dissipativas. O calor e os fenômenos térmicos: 

conceitos de calor e de temperatura; escalas termométricas; transferência de calor e equilíbrio térmico; capacidade calorífica e 

calor específico; condução do calor; dilatação térmica; mudanças de estado físico e calor latente de transformação; 

comportamento de gases ideais; máquinas térmicas; ciclo de Carnot; leis da Termodinâmica; aplicações e fenômenos térmicos 

de uso cotidiano. Conhecimentos de Químicos - Transformações Químicas: evidências de transformações químicas; 

interpretando transformações químicas; sistemas gasosos: Lei dos gases; equação geral dos gases ideais, princípio de 

Avogadro; conceito de molécula; massa molar, volume molar dos gases; teoria cinética dos gases; misturas gasosas. 

Transformações Químicas e Energia: transformações químicas e energia calorífica; calor de reação; entalpia; equações 

termoquímicas; Lei de Hess. Dinâmica das Transformações Químicas: transformações químicas e velocidade; velocidade de 

reação; energia de ativação; fatores que alteram a velocidade de reação: concentração, pressão, temperatura e catalisador. 

Compostos de Carbono: características gerais dos compostos orgânicos; principais funções orgânicas; estrutura e 

propriedades de hidrocarbonetos; estrutura e propriedades de compostos orgânicos oxigenados; fermentação; estrutura e 

propriedades de compostos orgânicos nitrogenados; macromoléculas; naturais e sintéticas; noções básicas sobre polímeros; 

amido, glicogênio e celulose; borracha natural e sintética; polietileno, poliestireno, PVC, Teflon, náilon; óleos e gorduras, 

sabões e detergentes sintéticos; proteínas e enzimas. Energias Químicas no Cotidiano: petróleo, gás natural e carvão; madeira 

e hulha; biomassa; biocombustíveis; impactos ambientais de combustíveis fósseis 

 

PROFISSIONAL JÚNIOR - ADMINISTRAÇÃO 

BLOCO 1: Gestão de Pessoas: Conceitos e Planejamento na Gestão de Pessoas Relações no ambiente de trabalho. 

Comportamento organizacional: motivação, liderança e desempenho. Teoria Geral da Administração. Organização de Sistemas 

e Métodos.  

BLOCO 2: Administração e Gerenciamento de Projetos: Projetos Estratégicos. Estudo de Mercado. Técnicas de Análise e 

Previsão de Mercado. Análise Mercadológica. Análise Econômico-Financeira de Projetos. Princípios orçamentários. Execução 

orçamentária. Administração direta e indireta, centralização e descentralização. Conceitos de Logística. Direito Administrativo: 

processo licitatório. Direito Constitucional: princípios e garantias do direito constitucional, espécies de controle de 

constitucionalidade. Direito do trabalho. 

BLOCO 3: Administração Estratégia: O processo da administração estratégica. O cenário competitivo no século XXI. 

Ambiente externo: oportunidades, ameaças, competição na indústria e análise dos concorrentes. Ambiente interno: recursos, 

capacitações e competências essenciais. Visão baseada em recursos. Alianças estratégicas. Governança corporativa. 

Administração Mercadológica; Conceitos. Processos. Intermediários. Estratégias.  

 

PROFISSIONAL JÚNIOR - AUDITORIA  

BLOCO 1: Contabilidade: Legislação básica (Lei Federal nº 6.404, de 15/12/1976 e suas alterações). Funções contábeis 

típicas. Princípios contábeis geralmente aceitos. Ativo: forma de apresentação, conteúdo, classificação, critério de avaliação e 
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provisões. Passivo: conceitos, avaliação, classificação e critérios contábeis. Patrimônio Líquido: capital social, reservas e lucros 

acumulados. Representação gráfica do patrimônio. Método das partidas dobradas. Variações patrimoniais. Apuração de 

resultados. Levantamento do balanço patrimonial. Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e 

elaboração. Destinação do lucro. Demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Análise de Balanços: índices de liquidez, 

rotatividade, patrimoniais, estruturais e rentabilidade. Auditoria: Conceito e definição de auditoria. Auditoria interna, externa e 

fiscal: conceito, objetivos, forma de atuação, responsabilidades e atribuições. Normas Brasileiras para o Exercício da Auditoria 

Interna: (Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 986/03 e 781/1995) - conceituação e disposições gerais, 

normas de execução dos trabalhos e relativas ao relatório do auditor interno, responsabilidade e sigilo. Planejamento de 

auditoria: plano de auditoria, avaliação do controle interno (contábil, administrativo e operacional) e programas de auditoria. 

Técnicas de auditoria: inspeção física, observação, investigação, confirmação, exame documental, conferência de cálculo, 

revisão analítica, entrevista e comparação. Evidências: documentos, livros, declarações, existência e controle interno. Papéis 

de trabalho: finalidade, organização e tipos. Amostragem estatística: tipos, tamanho, risco de amostragem, seleção e avaliação 

do resultado do teste. Uso do trabalho de outros profissionais. 

BLOCO 2: Relatório de auditoria: finalidade, tipos, objetividade, clareza, condição, critério, causa, efeito e recomendação. 

Controle Interno e Externo: Definição de controle interno. Melhores práticas de controle interno. Princípios básicos de um 

sistema de controle interno. Identificação e avaliação de riscos. Elaboração de fluxogramas. Controle da Administração 

Pública: conceito, abrangência e espécies. Controle administrativo, judicial e legislativo. Relação da Auditoria Interna com as 

exigências dos Órgãos de Controle Externo (CGU/TCU). Controle Externo a cargo das Controladorias Gerais da União (CGU's) 

e dos Tribunais de Contas da União (TCU). Competência do Tribunal de Contas da União: apreciação da constitucionalidade 

de leis, revisão dos próprios atos, autogoverno e normativa. Tomadas e prestações de contas dos administradores e demais 

responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos. Processamento e julgamentos das contas pelo Tribunal de Contas da 

União. Sanções aplicáveis aos responsáveis por contas irregulares. Apreciação da legalidade dos atos de admissão de 

pessoal. Inspeções e auditorias. 

BLOCO 3: Direito Previdenciário: Princípios básicos. Previdência Social: sistema e regime. Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). Direito Financeiro: Conceito, características e finalidades. Aspectos jurídicos. Aspectos econômicos. Programação 

financeira. Execução orçamentária. Operações de crédito. Receitas tributárias. Imposto. Taxa. Empréstimos compulsórios. 

Contribuição de Melhoria. Preço. Contribuições sociais. Receitas creditícias. Orçamento público. Conceito. Natureza jurídica. 

Elementos essenciais. Classificação. Princípios orçamentários. Regime constitucional. Vedações constitucionais em matéria 

orçamentária. Normas gerais de Direito Financeiro. Processo orçamentário: calendário de elaboração e execução das leis 

orçamentárias, metas técnicas e instrução do orçamento público. Plano plurianual. Exercício financeiro. Diretrizes 

Orçamentárias. Princípios orçamentários. Orçamentos-programa. Planejamento e Orçamento. Orçamentos anuais. Créditos 

orçamentários e adicionais. Órgãos centrais e setoriais, unidades orçamentárias e gestoras. Lei Complementar nº 101/2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal). Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Direito Tributário: Conceito. Princípios. Normas gerais. 

Obrigação tributária: elementos constitutivos e espécies. Fato gerador. Sujeitos ativos e passivos. Crédito tributário: natureza, 

lançamento, suspensão, extinção e exclusão. Sistema Tributário Nacional: Princípios constitucionais tributários. Repartição 

constitucional de competências tributárias. Fundos de Participação. Limitações ao poder de tributar e Renúncias de receitas. 

Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Administração tributária. Processo tributário. 

 
PROFISSIONAL JÚNIOR - CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

BLOCO 1: Contabilidade Societária: O processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais de 

contabilidade. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Agenda conjunta CPC e CVM. Normas emitidas pelo CPC e 

aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (até 31.12.2012). Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 

de Relatório Contábil-Financeiro. Apresentação do Balanço Patrimonial. Demonstração do Resultado. Demonstração dos 

Fluxos de Caixa (Método Direto e Indireto). Demonstração do Valor Adicionado. Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido. Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos. Ativos e passivos contingentes. Práticas contábeis, mudança nas 

estimativas e correção de erros. Eventos subsequentes. Ajuste a valor presente de direitos e obrigações. Redução ao valor 

recuperável de ativos. Ativo Imobilizado. Ativo Intangível. Efeitos nas mudanças nas taxas de câmbio e conversão de 

demonstrações contábeis. Registro e divulgação de operações com partes relacionadas. Reconhecimento, mensuração e 

evidenciação de instrumentos financeiros. Reconhecimento do Imposto de Renda corrente e diferido. Capitalização dos 
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encargos financeiros. Custo dos empréstimos, inclusive custos de transação. Operações descontinuadas. Arrendamento 

mercantil. Consolidação de demonstrações contábeis. Análise econômico-financeira. Importações e exportações (noções 

básicas). Efeitos inflacionários sobre o patrimônio das Empresas. Fusão, cisão e incorporação de Empresas. Avaliação e 

contabilização de investimentos societários no país e no exterior. Reconhecimento de ágio e deságio em subscrição de capital. 

Destinação de resultado. Operações com joint-ventures. Legislação Societária: Lei nº 6.404/1976, com as alterações (até 

31.12.2012), e legislação complementar. Noções de Orçamento Empresarial: Princípios orçamentários. Orçamento econômico 

e financeiro. Planejamento e revisões orçamentárias. Projeções de lucro e de fluxos de caixa. Orçamento integrado, orçamento 

operacional e de investimento. Controle orçamentário (por centro de responsabilidade e programa). Realização e variações 

orçamentárias. 

BLOCO 2: Tributos: conhecimentos básicos. Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição social sobre o lucro. Imposto 

de Renda Retido na Fonte - IRRF. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Programa de Integração 

Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP. Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social - COFINS. Regime Tributário de Transição (RTT) - Lei nº 11.941/2009. Legislação do ISS. Contribuição Previdenciária 

(legislação, alíquotas, base de cálculo e apuração). Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e Governança Corporativa. Controles Internos e 

Responsabilidades. Sistema Público de Escrituração Digital - SPED Contábil e Fiscal. Legislação aplicável. Objetivos. 

Implicações. Pessoas jurídicas obrigadas. Usuários das Informações. Livros abrangidos. Plano de Contas Referencial. Prazos. 

BLOCO 3: Contabilidade de Custos e Gerencial: Terminologia em custos industriais. Custos para avaliação de estoques. 

Classificação de custos. Diferentes tipos de custeio (absorção, custeio direto e custeio baseado em atividades - ABC). Custeio 

por ordem e por processo. Custos conjuntos. Departamentalização. Margem de contribuição e limitações da capacidade de 

produção. Custos controláveis e custos estimados. Custo padrão e análise das variações. Mensuração e avaliação de 

desempenho: EVA e ROI. Administração Financeira: Matemática financeira. Custo de capital (taxa mínima de atratividade, 

custo médio ponderado de capital - WACC e modelo de precificação de ativos - CAPM).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


