
Auditoria

01. O trabalho da auditoria interna
(A) tem maior independência que o de auditoria externa.
(B) é responsável pela implantação e pelo cumprimento dos controles internos.
(C) deve estar subordinado ao da Controladoria da empresa.
(D) deve emitir parecer, que será publicado com as demonstrações contábeis.
(E) deve efetuar a revisão e o aperfeiçoamento dos controles internos.

02. O auditor externo está realizando auditoria em uma empresa do setor industrial, na área de 
ativo imobilizado. Ao analisar os parâmetros do sistema de cálculo da depreciação da conta 
Móveis e Utensílios do Escritório Administrativo, constata que a taxa de depreciação, que deveria 
ser de 5% ao ano, foi cadastrada como 10% ao ano. Dessa forma, o auditor pode concluir que
(A) a conta de Estoque de Produtos Acabados, no período, está subavaliada.
(B) a conta de Depreciação Acumulada, no período, está subavaliada.
(C) a Despesa de Depreciação, no período, está superavaliada.
(D) a Depreciação Acumulada está com o saldo acumulado correto.
(E) o Custo das Mercadorias Vendidas está superavaliado.

03. O auditor interno, ao efetuar suas revisões nos Estoques de Produtos Acabados de uma 
empresa industrial, constata as seguintes ocorrências:
I. O inventário físico apresenta diferença de 100 itens a menos que a quantidade registrada na 
contabilidade. Não existem vendas justificando essas saídas nem baixas por perda ou 
perecimento. A empresa foi consultada e não consegue explicar a falta dos 100 itens.
II. O IPI e o ICMS das matérias-primas adquiridas estão contabilizados nos custos dos estoques.
III. A depreciação apropriada ao custo dos produtos em processo considerava parte da 
depreciação dos itens de bens patrimoniais utilizados nos escritórios administrativos da empresa.
       Em relação a evidências de fraude e erro, I, II e III referem-se, respectivamente, a
(A) fraude, fraude e fraude.
(B) fraude, erro e erro.
(C) erro, fraude e erro.
(D) erro, erro e erro.
(E) fraude, erro e fraude.

04. O auditor externo, ao se deparar com algum passivo que represente para a empresa uma 
incerteza relevante, deve emitir parecer
(A) com ressalva e limitação de escopo do trabalho.
(B) sem ressalva e com limitação de escopo do trabalho.
(C) adverso, evidenciando a incerteza constatada.
(D) sem ressalva e com parágrafo adicional de ênfase.
(E) com negativa de opinião e limitação de escopo.

05. O contador da empresa Inova S.A. conseguiu condições financeiras vantajosas para comprar 
dois caminhões por meio de arrendamento mercantil (leasing). Como a empresa tem a intenção 
de ficar com os veículos no final do prazo do contrato e a compra se enquadra dentro dos 
conceitos de leasing operacional, a empresa contabilizou como ativo imobilizado os dois 
caminhões. Referido procedimento atende ao
(A) conceito da essência sobre a forma.
(B) pressuposto da competência de períodos.
(C) conceito da neutralidade.
(D) pressuposto da relevância.



(E) princípio da materialidade.

06. Em relação à análise do valor recuperável de um ativo, é correto afirmar que
(A) o valor recuperável deve ser sempre avaliado em relação ao ativo individual.
(B) os valores relativos a entradas de caixa decorrentes da reestruturação ou ganho de 
produtividade devem ser considerados, quando for utilizado o método de fluxo de caixa 
descontado.
(C) as entradas de caixa decorrentes de atividades de financiamento devem ser incluídas ao 
elaborar o fluxo de caixa futuro.
(D) o valor do ágio na aquisição de investimentos só deve ser registrado quando se puder obter o 
valor efetivo a ser contabilizado. Não devem ser registrados os valores provisórios.
(E) as unidades geradoras de caixa devem ser identificadas de maneira consistente, de um 
período para o outro, considerando os mesmos ativos ou os mesmos tipos de ativos.

07. O auditor externo, ao verificar os passivos contingenciais da empresa auditada, realizando os 
procedimentos necessários para avaliação dessa área, não constatou a existência de dois 
processos trabalhistas. Os processos não foram provisionados pela empresa, mas tinham 
possível probabilidade de ocorrência de perda. Esses evento representa um risco de
(A) controle.
(B) contabilidade.
(C) negócio.
(D) detecção.
(E) processo.

08. A carta de responsabilidade da administração é um documento que compõe os papéis de 
auditoria. Dessa forma, NÃO seria seu objetivo
(A) impedir que o auditor possa ser processado societária ou criminalmente.
(B) delimitar as responsabilidades do auditor independente e da administração.
(C) dar maior credibilidade às informações verbais recebidas durante a auditoria.
(D) dar garantia ao auditor independente quanto às suas responsabilidades, após a publicação 
das demonstrações.
(E) atender as normas de auditoria independente.

09. O auditor, ao escolher as notas fiscais a serem examinadas, determinou que fossem 
separadas as notas com último dígito representado pelo número cinco. Esse procedimento 
representa uma seleção
(A) casual.
(B) sistemática.
(C) aleatória.
(D) direcionada.
(E) geométrica.

10. Quando o auditor verifica se o valor do documento que suporta o lançamento contábil foi 
efetivamente o valor registrado, ele objetiva a conclusão de
(A) existência.
(B) ocorrência.
(C) mensuração.
(D) avaliação.
(E) materialidade.
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