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1) (ESAF/AFRFB/2012) A empresa Betume S.A. é uma empresa de interesse público que vem 
sendo auditada pela empresa Justos Auditores Independentes, pelo mesmo sócio-principal há 
sete anos. Considerando a NBC PA 290, deve a firma de auditoria externa 
a) ser substituída por outra, não podendo retornar a fazer a auditoria da empresa no prazo de 
dez anos. 
b) fazer a substituição desse sócio-principal, podendo o mesmo retornar a fazer trabalhos de 
auditoria nessa companhia somente após cinco anos. 
c) substituir toda a equipe de auditoria, podendo retornar aos trabalhos nessa companhia, 
decorridos no mínimo três anos. 
d) trocar o sócio-principal e demais sócios-chave do trabalho, podendo retornar a fazer 
auditoria após decorrido o prazo de dois anos. 
e) comunicar ao cliente a manutenção do sócio-principal, ficando a cargo do órgão regulador a 
determinação ou não da substituição. 
 
Conforme o Item 151 da NBC PA 290, em trabalhos de auditoria de entidade de interesse do 
público, o profissional não deve atuar como sócio chave da auditoria (liderança da equipe ou 
responsável técnico) por mais de 5 anos. Depois desse período, o profissional não deve ser 
membro da equipe de trabalho ou sócio chave da auditoria para o cliente pelo prazo de 2 
anos. 
 
2) (ESAF/AFRFB/2012) Pode-se afirmar que, para a aceitação do risco de um trabalho de 
auditoria externa, deve o auditor avaliar 
I. se os sócios e equipe são, ou podem razoavelmente tornar-se, suficientemente competentes 
para assumir o trabalho. 
II. qual a atitude dos colaboradores e dos grupos de colaboradores em relação ao ambiente de 
controle interno e seus pontos de vista sobre interpretações agressivas ou inadequadas de 
normas contábeis. 
III. se terá acesso aos especialistas necessários para a realização do trabalho. 
a) Todas estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas II e III estão erradas. 
d) Somente a III está correta. 
e) Todas estão erradas. 

I – CORRETO. De acordo com o item 26 da NBC PA 01 - a firma deve estabelecer políticas e 
procedimentos para a aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos 
específicos, projetados para fornecer à firma segurança razoável de que aceitará ou continuará 
esses relacionamentos e trabalhos, apenas nos casos em que a firma:  

(a) é competente para executar o trabalho e possui habilidades, incluindo tempo e recursos, 
para isso;  

(b) consegue cumprir as exigências éticas relevantes; e  

(c) considerou a integridade do cliente, e não tem informações que a levariam a concluir que o 
cliente não é íntegro. 

II – CORRETO. De acordo com o Item A19 da NBC PA 01 - Com relação à integridade do cliente, 
os assuntos a serem considerados incluem, por exemplo: informações sobre a postura dos 
principais proprietários, pessoal chave da administração e dos responsáveis pela governança 
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do cliente, com relação a assuntos como interpretação agressiva de normas contábeis e o 
ambiente de controle interno;  

III – CORRETO. De acordo com o Item A18 da NBC PA 01 - Considerar se a firma possui a 
competência, habilidades e os recursos para assumir um novo trabalho de um cliente novo ou 
existente envolve revisar as exigências específicas do trabalho e os perfis do sócio e do quadro 
técnico existentes, em todos os níveis relevantes, incluindo se: existem especialistas 
disponíveis, se necessário. 

 
3) (ESAF/AFRFB/2012) O auditor externo, ao ser contratado para auditar o Hotel Paraíso Azul 
S.A., constata em seus registros que a ocupação média do hotel é de 90% dos quartos. 50% das 
contas dos hóspedes foram pagas em dinheiro e os livros não identificam parte dos hóspedes. 
O sindicato dos hotéis da região divulgou, em relatório atualizado, que a ocupação dos hotéis 
na região não ultrapassa 70%. O noticiário da região dá indícios que vários negócios estão 
sendo usados para lavagem de dinheiro. A situação apresentada pode evidenciar para o 
auditor um risco 
a) de negócio e detecção. 
b) de fraude e de controle. 
c) de distorção relevante e de controle. 
d) de detecção e distorção relevante. 
e) residual e de fraude. 
 
Como a informação da taxa de ocupação obtida pelo sindicato dos hotéis da região Não 
ultrapassa 70% , não informando se existem exceções, e o Hotel Paraíso Azul registra 90%, isso 
é um indício de fraude. 
O não registro da origem do pagamento em dinheiro trata-se de falha no controle interno, não 
havendo possibilidade de encontrar possíveis fraudes na empresa. 
 
4) (ESAF/AFRFB/2012) A Revisão do Controle de Qualidade do Trabalho é desenhada para 
fornecer uma avaliação objetiva, na data, ou antes da data, do relatório, dos julgamentos 
significativos feitos pela equipe de trabalho e das conclusões a que se chegou durante a 
elaboração do relatório. Essa revisão deve ser feita 
a) por profissional qualificado e que tenha participado do processo de auditoria. 
b) somente por profissional da firma que efetuou a auditoria e desde que não tenha 
participado do trabalho. 
c) após a entrega do relatório de auditoria ao cliente, permitindo a avaliação de todo o 
trabalho, inclusive os eventos subsequentes. 
d) somente por profissional externo a firma de auditoria e desde que tenha as qualificações 
requisitadas. 
e) também pelas firmas de auditoria de pequeno porte, podendo ser utilizado profissionais 
externos, desde que tenham as qualificações necessárias. 
 
De acordo com o Item 7, NBC TA 220, o Revisor de controle de qualidade do trabalho é um 
sócio ou outro profissional da firma, uma pessoa externa adequadamente qualificada, ou uma 
equipe composta por essas pessoas, nenhuma delas fazendo parte da equipe de trabalho, com 
experiência e autoridade suficientes e apropriadas para avaliar objetivamente os julgamentos 
relevantes feitos pela equipe de trabalho e as conclusões atingidas para elaboração do 
relatório de auditoria. Então, as letras A, B e D estão incorretas. 
Ainda de acordo com o mesmo item, a Revisão de controle de qualidade do trabalho é um 
processo estabelecido para fornecer uma avaliação objetiva, na data ou antes da data do 
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relatório, dos julgamentos relevantes feitos pela equipe de trabalho e das conclusões atingidas 
ao elaborar o relatório. Então, a letra C está incorreta. 
Para entidades de pequeno porte, o revisor do controle de qualidade do trabalho deve 
realizar uma avaliação objetiva dos julgamentos significativos feitos pela equipe de trabalho e 
as conclusões atingidas ao elaborar o relatório. Então também deve ser feita por firmas de 
pequeno porte. 
 

Com base na tabela a seguir, responda as questões 5 e 6. 
 Tabela 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) (ESAF/AFRFB/2012) Considerando que o auditor estabeleceu um grau de confiança de 95% 
para a amostra e que determinou uma taxa tolerável de desvio de 5%, o número de itens a 
serem testados é 
a) 19. 
b) 05. 
c) 60. 
d) 30. 
e) 10. 
 
A taxa tolerável de desvio é usada para testes de controles em que o auditor define uma taxa 
de desvio a partir de procedimentos de controles internos previstos para obter um nível 
apropriado de segurança. 
Tamanho da Amostra = Fator de Confiança : Taxa Tolerável de Desvio  
TA = 3/5% = 60 
 
6) (ESAF/AFRFB/2012) Ao selecionar os itens nas condições estabelecidas na questão anterior, 
o auditor identificou dois desvios. Dessa forma, pode-se afirmar que o nível de segurança 
apresentado é 
a) alto. 
b) baixo. 
c) moderado. 
d) sem segurança. 
e) ponderado. 
 
Com base em um nível de confiança de 95% (ou seja, uma taxa de desvio de 5%), sugere-se 
que: 
- Uma amostra de 10 itens, sem nenhum desvio, fornecerá um nível de segurança moderado. 
No caso de ser encontrado um desvio, nenhuma segurança pode ser obtida. 
- Uma amostra de 30 itens, sem nenhum desvio, fornecerá um nível de segurança alto. No caso 
de ser encontrado um único desvio, pode ser obtido somente um nível moderado de 
segurança. Se for encontrado mais de um desvio, nenhuma segurança pode ser obtida; e 

Nível de Confiança Fator de Confiança 

99% 4,6 

98% 3,7 

95% 3,0 

90% 2,3 

85% 1,9 

80% 1,6 

75% 1,4 
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- Uma amostra de 60 itens e até um desvio fornecerá um nível de segurança alto. No caso de 
serem encontrados dois desvios, pode ser obtido somente um nível moderado de segurança. 
No caso de serem encontrados mais de dois desvios, nenhuma segurança pode ser obtida dos 
testes de controles. 
 
7) (ESAF/AFRFB/2012) Não é uma condição de exigência para que o auditor independente 
inclua um parágrafo de ênfase em seu relatório. 
a) A incerteza com relação à continuidade operacional da empresa auditada. 
b) A auditoria realizada para propósitos especiais. 
c) As contingências relevantes e de grande monta, decorrentes de processos trabalhistas 
provisionadas e em discussão. 
d) As diferenças entre práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS. 
e) A elaboração da Demonstração do Valor Adicionado. 
 
O apêndice 1 da NBC TA 706 tem a lista de norma de auditoria que contém 

exigências para parágrafos de ênfase: 

TA 210 – Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria, item 19;  
NBC TA 560 – Eventos Subsequentes, itens 12(b) e 16;  

NBC TA 570 – Continuidade Operacional, item 19; 
NBC TA 800 – Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis 

Elaboradas de Acordo com Estruturas Conceituais de Contabilidade para Propósitos 

Especiais, item 14.  

Situações em que é exigida a inclusão de um parágrafo de ênfase: eventos 

subsequentes; dúvida quanto à continuidade operacional da empresa; chamar a 

atenção para divulgações adicionais realizadas pela empresa (propósitos especiais); 

contingências relevantes e de grande monta, decorrentes de processos trabalhistas 

provisionadas e em discussão; e diferenças entre práticas contábeis adotadas no 

Brasil e as IFRS. 

 
8) (ESAF/AFRFB/2012) O auditor externo, ao realizar seu trabalho na empresa Expansão S.A., 
identificou vários pontos com não conformidades nos controles internos. Com relação a esses 
pontos, deve o auditor 
a) documentá-los em seus papeis de trabalho, para apresentação à administração quando 
solicitado. 
b) evidenciá-los no relatório de auditoria, demonstrando os efeitos nas demonstrações 
contábeis. 
c) exigir a elaboração de notas explicativas, evidenciando o impacto nas demonstrações 
contábeis. 
d) encaminhar às diretorias responsáveis das áreas onde foram apontadas as não 
conformidades, determinando a correção dos erros, antes da emissão do relatório de 
auditoria. 
e) comunicar à administração por meio de carta, relatando os pontos de deficiências 
encontradas. 
 
De acordo com os Itens 9 e 10 da NBC TA 265: 
O auditor deve comunicar tempestivamente por escrito as deficiências significativas de 
controle interno, identificadas durante a auditoria, aos responsáveis pela governança. 
O auditor também deve comunicar tempestivamente à administração no nível apropriado de 
responsabilidade: 
(a) por escrito, as deficiências significativas de controle interno que o auditor comunicou ou 
pretende comunicar aos responsáveis pela governança, a menos que não seja apropriado nas 
circunstâncias comunicar diretamente à administração; e  
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(b) outras deficiências de controle interno identificadas durante a auditoria que não foram 
comunicadas à administração ou a outras partes e que, no julgamento profissional do auditor, 
são de importância suficiente para merecer a atenção da administração. 
 
9) (ESAF/AFRFB/2012) O auditor externo da empresa Mutação S.A., para o exercício de 2011, 
identificou, nas demonstrações contábeis de 2010, divergências que o levam a formar opinião 
diferente da expressa pelo auditor anterior. Nesse caso, deve o auditor externo 
a) eximir-se de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis do ano de 2010, expressando 
opinião somente sobre a demonstração contábil de 2011. 
b) divulgar, em um parágrafo de outros assuntos no relatório de auditoria, as razões 
substanciais para a opinião diferente. 
c) exigir da empresa a republicação das demonstrações contábeis de 2010, com o relatório de 
auditoria retificado. 
d) emitir obrigatoriamente um relatório de auditoria, com opinião modificada, abstendo-se de 
opinar sobre as demonstrações contábeis de 2010. 
e) comunicar aos órgãos de supervisão o fato, ressalvando o relatório de auditoria dos anos de 
2011 e 2010. 
 
NBC TA 710, Item 16. Ao emitir relatório sobre demonstrações contábeis cobrindo, 

também o período anterior, em conexão com a auditoria do período corrente, se 

a opinião atual (do mesmo auditor) sobre as demonstrações do período anterior for 

diferente da opinião expressa anteriormente, o auditor deve divulgar as razões 

substanciais para a opinião diferente em um parágrafo de Outros Assuntos. 

 
10) (ESAF/AFRFB/2012) Os auditores públicos foram designados para examinar as 
demonstrações contábeis da Empresa Transportes Fluviais S.A. O objetivo é avaliar se os 
recursos destinados à construção dos dois novos portos foram aplicados nos montantes 
contratados, dentro dos orçamentos estabelecidos e licitações aprovadas. Foi determinado 
como procedimento a constatação da existência física dos portos. Esse tipo de auditoria 
pública é classificada como auditoria 
a) de gestão. 
b) de programas. 
c) operacional. 
d) contábil. 
e) de sistemas. 
 

Conforme a IN Nº 01/2001, Seção II, Item 5, a auditoria classifica-se em: Auditoria de Avaliação 
da Gestão, Auditoria de Acompanhamento da Gestão, Auditoria Contábil, Auditoria 
Operacional e Auditoria Especial. 

A Auditoria de Acompanhamento da Gestão é realizada ao longo dos processos de gestão, com 
o objetivo de se atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e 
negativos de uma unidade ou entidade federal, evidenciando melhorias e economias 
existentes no processo ou prevenindo gargalos ao desempenho da sua missão institucional. 

11) (ESAF/AFRFB/2009) A responsabilidade primária na prevenção e detecção de fraudes e 
erros é: 
a) da administração. 
b) da auditoria interna. 
c) do conselho de administração. 
d) da auditoria externa. 
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e) do comitê de auditoria. 
 
Conforme o Item 4 da NBC TA 240, a responsabilidade primária na prevenção e identificação 
de fraudes e erros é da administração da entidade , através da implementação e manutenção 
de adequado sistema contábil e de controle interno. 
 
12) (ESAF/AFRFB/2009) O auditor, ao realizar o processo de escolha da amostra, deve 
considerar: 
I. que cada item que compõe a amostra é conhecido como unidade de amostragem; 
II. que estratificação é o processo de dividir a população em subpopulações, cada qual 
contendo um grupo de unidades de amostragem com características homogêneas ou 
similares; 
III. na determinação do tamanho da amostra, o risco de amostragem, sem considerar os erros 
esperados. 
a) Somente a I é verdadeira. 
b) Somente a II é verdadeira. 
c) I e III são verdadeiras. 
d) Todas são falsas. 
e) Todas são verdadeiras. 
 
I – Errado. Conforme o Item 5 da NBC TA 530, unidade de amostragem é cada um dos itens 
individuais que constituem uma população. Assim, o item I está errado, pois a “unidade de 
amostragem” é cada item que compõe a população e não a amostra.  
II – Certo. Conforme o Item 5 da NBC TA 530, Estratificação é o processo de dividir uma 
população em subpopulações, cada uma sendo um grupo de unidades de amostragem com 
características semelhantes (geralmente valor monetário).  
III – Errado. Ao determinar o tamanho da amostra, o auditor deve considerar o risco de 
amostragem , bem como os erros toleráveis e os esperados.  
 
13) (ESAF/AFRFB/2009) O auditor da empresa Negócios S.A. estabeleceu três 
procedimentos obrigatórios para emissão do parecer. O primeiro, que a empresa renovasse o 
contrato de auditoria para o próximo ano, o segundo, que a empresa emitisse a carta de 
responsabilidade da administração e o terceiro, 
que o parecer seria assinado por sócio do escritório de contabilidade, cuja única formação é 
administração de empresas. Pode-se afirmar, com relação aos procedimentos, 
respectivamente, que: 
a) é ético, não é procedimento de auditoria e atende as normas de auditoria e da pessoa do 
auditor. 
b) não é ético, não é procedimento de auditoria e não atende as normas de auditoria e da 
pessoa do auditor. 
c) é ético, não deve ser considerado para emissão do parecer e atende as normas de auditoria 
e da pessoa do auditor. 
d) é ético, considera-se apenas em alguns casos para emissão do parecer e não atende as 
normas de auditoria e pessoa do auditor. 
e) não é ético, é procedimento de auditoria e não atende as normas de auditoria e da pessoa 
do auditor. 
 
O enunciado pede para avaliarmos três procedimentos que o auditor estabeleceu como 
condições para a emissão do seu parecer, quais sejam: 
1) que a empresa renovasse o contrato de auditoria para o próximo ano. 
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O auditor deve pautar sua conduta pela integridade e independência, condicionar a emissão 
do parecer (relatório) à manutenção do contrato de auditoria causa um conflito de interesse 
incompatível com sua profissão, revelando um comportamento que não é ético. 
2) que a empresa emitisse a carta de responsabilidade da administração. 
Esse é um procedimento normal de auditoria (hoje é chamada de Representação Formal). 
3) que o parecer seria assinado por sócio do escritório de contabilidade, cuja única formação é 
administração de empresas. 
O parecer (relatório) deve ser datado e assinado pelo contador responsável pelos trabalhos, e 
conter seu número de registro no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
14) (ESAF/AFRFB/2009) A empresa Agrotoxics S.A. tem seus produtos espalhados por 
diversos representantes, em todas as regiões do Brasil. Seu processo de vendas é por 
consignação, recebendo somente após a venda. O procedimento de auditoria que garantiria 
confirmar a quantidade de produtos existentes em seus representantes seria: 
a) inventário físico. 
b) custeio ponderado. 
c) circularização. 
d) custeio integrado. 
e) amostragem. 
 
O procedimento de auditoria adequado para confirmar a existência de estoques é a contagem 
física ou inventário. 
 
15) (ESAF/AFRFB/2009) A auditoria externa realizou na empresa Avalia S.A. o cálculo do 
índice de rotatividade dos estoques para verificar se apresentava índice correspondente às 
operações praticadas pela empresa. Esse procedimento técnico básico corresponde a: 
a) inspeção. 
b) revisão analítica. 
c) investigação. 
d) observação. 
e) confronto. 
 
A revisão analítica objetiva verificar o comportamento de valores significativos, 

mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com vistas 

à identificação de situações ou tendências atípicas. 

 

GABARITO 

1 D 

2 A 

3 B 

4 E 

5 C 

6 C 

7 E 

8 E 

9 B 

10 A 

11 A 

12 B 

13 E 

14 A 

15 B 
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