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CADERNO DE QUESTÕES

AUDITOR

  LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir este caderno de questões, verifique se ele está completo ou se 
apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 
três questões discursivas.

2. O Caderno de Respostas será distribuído assim que a prova for iniciada. Ele é personalizado e 
não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se 
seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador 
de prova.

3. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão
digital, às instruções e à transcrição para o caderno de respostas.

4. Iniciada a Prova Teórico-Prática, com caráter discursivo, você só poderá retirar-se de seu local de
prova, sala e prédio, decorridas duas horas de seu início e somente será permitido levar o Caderno
de Questões após três horas  desse início, desde que permaneça na sala até esse momento. É
terminantemente vedado sair da sala de realização da prova, com quaisquer anotações, antes desse
horário.

5. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo
liberados somente após a entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala, no 
qual irão apor suas respectivas assinaturas.
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AUDITOR

____Questão 01_______________________________________________________________

A empresa  de  Auditoria  ZYZ  Auditores  Associados  S/C.  Ltda.  é  contratada  por  uma grande
empresa  de  serviços  em  Goiânia.  Nas  visitas  preliminares  e  na  consequente  avaliação  do
controle  interno  relacionado  à  folha  de  pagamentos,  os  auditores  constataram  os  seguintes
procedimentos adotados pela empresa:

O empregado,  ao ser admitido, conforme solicitação de determinada seção ou departamento,
entrega sua documentação para que seja efetuado o seu registro no livro de empregados e
realizadas anotações em sua carteira  profissional  de trabalho,  conforme normas trabalhistas.
Efetuado o registro do empregado, este é designado ao setor para desempenhar as atividades
para as quais foi contratado. 
O departamento de recursos humanos passa, a partir desse momento, a controlar, mediante o
uso de cartão eletrônico e impressão digital, as entradas e saídas do empregado, bem como toda
e  qualquer  informação  prestada  pelo  seu  chefe  imediato,  tais  como  horas  extras,  faltas
justificadas, entre outros procedimentos. 
No caso de demissão,  o chefe imediato informa ao departamento de recursos humanos que
providenciará  as  comunicações para  os  departamentos  da empresa,  de forma que  todos  os
acessos  permitidos  ao  empregado  demitido  sejam  bloqueados.  Efetuada  essa  ação  são
levantados, via sistema, os apontamentos dos dias trabalhados para que sejam calculadas as
verbas  indenizatórias  devidas  pela  empresa.  Tais  medidas  se  aplicam  tanto  ao  empregado
demitido quanto àquele que pede demissão.

Com base na avaliação descrita  pelos  auditores,  enumere quatro procedimentos  de controle
fundamentais  para segurança razoável do sistema de controle interno relacionado à folha de
pagamento.

(20 pontos)

____Questão 02_______________________________________________________________

A empresa  comercial  OXX Ltda.  está  em processo  de  auditoria  e  apresentou  aos  auditores
externos o seguinte Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2016.

ATIVO R$ PASSIVO R$

Circulante  Circulante

Caixa e Bancos 100.000,00  Fornecedores 2.400.000,00

Clientes 430.000,00

Estoques de Mercadorias 1.200.000,00

Não Circulante  Não Circulante

Imobilizado 2.500.000,00  Financiamentos 300.000,00

 Patrimônio Líquido

 Capital Social 2.000.000,00

 Prejuízo do Exercício (470.000,00)

TOTAL 4.230.000,00 TOTAL 4.230.000,00
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Os auditores, ao realizarem o planejamento dos trabalhos, consideraram os riscos de distorção
relevante  no nível  da afirmação da administração para  classes de saldos de contas.  Dessa
forma,  iniciaram  o  trabalho  de  campo  auditando  os  saldos  das  contas  que  compõem  o
demonstrativo.

Neste caso específico,

a) por  que a auditoria  iniciou  o  processo de auditagem pelas  contas de Fornecedores e do
Imobilizado?

b) Que atenção os auditores deverão ter com as contas que compõem o grupo do Patrimônio
Líquido?

(20 pontos)

____Questão 03_______________________________________________________________

O auditor,  ao planejar e executar a auditoria das demonstrações contábeis, deve documentar
adequadamente e exercer o julgamento profissional ao longo de todo o trabalho. Exige-se que o
auditor  elabore  documentação  suficiente  para  possibilitar  que  outro  auditor  experiente,  sem
nenhuma ligação prévia com a auditoria,  compreenda os julgamentos profissionais  exercidos
para obter conclusões sobre assuntos significativos surgidos durante a auditoria.
O julgamento profissional é, portanto, essencial para a condução apropriada da auditoria, tendo
em vista que as interpretações das exigências éticas e profissionais das normas de auditoria e
das  decisões  informadas  ao  longo  do  trabalho  de  auditagem  não  podem  ser  feitas  sem  a
aplicação  do  conhecimento  e  da  experiência  para  os  fatos,  circunstâncias,  evidências  e
interpretações legais relevantes requeridas pela auditoria.

Assim, apresente duas decisões em que o auditor deve utilizar o julgamento profissional.

(20 pontos)
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