CONCURSO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU  RJ
CONCURSO PÚBLICO

MATUTINO

PROVAS OBJETIVAS – CONTADOR

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se
inscreveu.
2. Confira se a prova que recebeu é para o cargo ao qual se inscreveu.
3. Assine seu cartãoresposta.
4. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
5. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.
6. Preencha toda a área do cartãoresposta correspondente à alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou
rasuradas ou marcadas diferente do modelo estabelecido no cartãoresposta poderão ser
anuladas.
7. O cartãoresposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
9. A prova será realizada com duração máxima de 3h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de
decorrida 1h do início das mesmas. Contudo, não poderá levar consigo o caderno de provas
enquanto não obtiver autorização expressa para tanto, sob pena de ser excluído do concurso.
11. O candidato somente poderá se retirar da sala de provas levando o caderno de provas
depois 1h30min do início das mesmas.
12. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta preenchido e assinado,
ao fiscal de sala.
13. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta dos candidatos
presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente
lacrado.
BOA PROVA!
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PROVAS OBJETIVAS – CONTADOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia a tirinha abaixo com atenção para responder às questões que seguem:

Di sponível em: http://www.monica.com.br/cookpage/cookpage.cgi?!pag=com ics/tirinhas/tira297 (acesso: 10 maio de 2010)

01. A “ força diferenciadora, centrífuga, que caracteriza o perpétuo devenir das línguas” a que Evanildo
Bechara se refere (2000, p.51), é observada:
a) Na fala dos personagens da tirinha.
b) Na norma padrão.
c) Na língua normatizada.
d) Apenas na fala de pessoas não escolarizadas.
02. De acordo com a definição de Cunha e Cintra (1985, p.1), está correto afirmar que a fala de Chico
Bento representa:
a) A língua.
b) A linguagem.
c) O discurso.
d) A norma.
03. Cereja e Magalhães definem as variedades linguísticas como variações que uma língua apresenta em
razão das condições sociais, culturais, regionais nas quais é utilizada. Assim, a variação linguística
expressa na tirinha deve ser considerada:
a) Gíria.
b) Regional.
c) Estilística.
d) Sociológica.
04. Na tirinha, aparecem acentuadas apenas:
a) Monossílabas tônicas.
b) Monossílabas átonas.
c) Monossílabas e oxítonas tônicas.
d) Monossílabas e oxítonas átonas.
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Compare os textos abaixo:
No meio do caminho tinha
uma pedra...
E uma ponta de cigarro,
e uma lata de lixo,
e até cacos de vidro.

No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse
acontecimento
na vida de minhas retinas tão
fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do
caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.

Carlos Drummond de Andrade

05. Os textos acima cumprem diferentes funções e possuem objetivos distintos. Há, contudo, entre eles,
o que Ingedore Koch chama de:
a) Alusão referencial.
b) Intertextualidade.
c) Dialogismo.
d) Paráfrase.
06. Em relação ao enunciado: “ No meio do caminho tinha uma pedra...” que aparece tanto no anúncio
como no poema, está CORRETO afirmar que há o uso da linguagem:
a) Metafórica em ambos.
b) Referencial em ambos.
c) Denotativa e conotativa, respectivamente.
d) Conotativa e denotativa, respectivamente.
07. A coesão, segundo Ingedore Koch, ocorre quando há ligação, relação entre as palavras, expressões
ou frases do texto, evitando a repetição desnecessária de palavras, termos e expressões e contribuindo
assim para a coerência textual. Com base nesta afirmação, assinale a alternativa CORRETA:
a) Não há coesão no anúncio do Ibama, pois há a repetição desnecessária de “e”.
b) Embora haja repetição do “e”, esta é estilística e contribui para a coerência do texto.
c) A repetição desnecessária de “e” acaba prejudicando a compreensão textual, neste caso.
d) Não houve coesão, porém, a coerência não foi prejudicada.
08. “ Nunca me esquecerei desse acontecimento” A flexão do verbo destacado no trecho está
corretamente analisada na alternativa:
a) 1ª pessoa do singular do futuro do presente do indicativo.
b) 1ª pessoa do singular do futuro do pretérito do indicativo.
c) 3ª pessoa do singular do futuro do presente do indicativo.
d) 3ª pessoa do singular do futuro do pretérito do indicativo.
09. Observe atentamente o enunciado: “ Nunca me esquecerei que no meio do caminho” . De acordo com
a norma culta, seguindo o rigor da gramática tradicional, a regência correta do verbo destacado neste
contexto seria:
a) “Nunca me esquecerei que no meio do caminho”, como no texto.
b) “Nunca esquecerei de que no meio do caminho”, diferentemente do texto.
c) “Nunca me esquecerei no meio do caminho”, diferentemente do texto.
d) “Nunca me esquecerei de que no meio do caminho”, diferentemente do texto.
10. Compare: “ Nunca me esquecerei desse acontecimento” e “ Nunca me esquecerei que no meio do
caminho tinha uma pedra” . Analise as afirmações abaixo sobre os dois enunciados apresentados:
I  Ambos são períodos compostos por coordenação.
II  Ambos são períodos compostos por coordenação e subordinação.
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III  O primeiro é um período simples e o segundo é um período composto.
IV  “ desse acontecimento” é apenas objeto do verbo, ao passo que “ que no meio do caminho tinha uma
pedra” constitui uma oração subordinada substantiva objetiva que completa a oração principal.
V  Ambos têm apenas objetos.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas I e V estão corretas.
b) Apenas III e IV estão corretas.
c) Apenas III e V estão corretas.
d) Apenas II e V estão corretas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. No tocante aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, assinale a alternativa que NÃO apresenta
característica relacionada com o Princípio da Prudência:
a) Determina a adoção do menor valor para os componentes do Ativo e do maior para os do Passivo, sempre
que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o
patrimônio líquido.
b) Determina quando as alterações no ativo ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio
líquido, estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais.
c) Ganha ênfase quando, para definição dos valores relativos às variações patrimoniais, devem ser feitas
estimativas que envolvem incertezas de grau variável.
d) Impõe a escolha da hipótese de que resulte menor patrimônio líquido, quando se apresentarem opções
igualmente aceitáveis diante dos demais Princípios Fundamentais de Contabilidade.
Informação – Os dados abaixo servirão de base para a resolução das 3 questões seguintes.
Determinada Companhia de capital fechado apresentou na data do balanço do exercício de 2009, os
seguintes valores:
Caixa R$ 250.000,00
Estoques R$ 120.000,00
Imóveis – R$ 380.000,00
Fundo de comércio – R$ 150.000,00
Fornecedores – 550.000,00
A partir dos dados acima, apure:
12. O total do Patrimônio Líquido na data do Balanço:
a) R$ 530.000,00
b) R$ 500.000,00
c) R$ 350.000,00
d) R$ 200.000,00
13. O total do Ativo Não Circulante na data do balanço:
a) R$ 380.000,00
b) R$ 500.000,00
c) R$ 650.000,00
d) R$ 530.000,00
14. De acordo com a lei 6.404/76 e alterações, quais as Demonstrações Financeiras que a Companhia em
questão estará obrigada a elaborar?
a) Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Resultado do
Exercício.
b) Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Resultado do
Exercício e Demonstração dos Fluxos de Caixa.
c) Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado.
d) Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Resultado do
Exercício e Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos.
15. No Balanço Patrimonial, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes
critérios, EXCETO:
a) As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a Renda a pagar com
base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço.
b) As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão convertidas em moeda
nacional à taxa de câmbio em vigor na data do balanço.
c) As obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor
presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.
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d) As obrigações sujeitas à correção monetária serão atualizadas até a data da emissão do parecer do auditor
independente.
16. De acordo com a lei 6.404/76 e alterações, relacione as demonstrações contábeis às suas respectivas
características. Ao final, assinale a alternativa correspondente.
1 Demonstração do Resultado do Exercício.
2 Demonstração dos Lucros ou prejuízos acumulados.
3 Demonstração do Valor Adicionado.
( ) Discrimina a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o
lucro bruto.
( ) Indicará o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que
contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e
outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.
( ) Discrimina as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício.
a) 1, 2 e 3.
b) 2, 3 e 1.
c) 1, 3 e 2.
d) 2, 1 e 3.
17. No tocante à constituição de reservas, observe as seguintes afirmativas abaixo:
I  Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra
destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social.
II  A assembléiageral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido
à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro
decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Este enunciado referese à
formação de reserva para contingências.
III  A reserva de capital tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser
utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.
Assinale a alternativa abaixo que julga corretamente os itens supramencionados.
a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Apenas a afirmativa II é falsa.
c) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
18. Com relação aos métodos de avaliação de estoques, observe os seguintes acontecimentos ocorridos
no exercício social de determinada empresa:
 31/12/2008  A empresa encerrou o exercício com 200 unidades de mercadorias adquiridas por R$ 4,00
cada.
 12/03/2009  Compra de 300 unidades a R$ 6,00 cada.
 06/06/2009  Venda de 400 unidades por R$ 5,00 cada.
 31/12/2009  Compra de mais 100 unidades por R$ 7,00 cada.
Obs: O exercício social coincide com o ano civil.
Com base nas informações supramencionadas, assinale a alternativa CORRETA:
a) A empresa iniciou o exercício de 2009 com um estoque no valor de R$ 1.800,00.
b) O estoque apresentado no encerramento de 2009, pelo método PEPS, equivale a R$ 650,00.
c) O estoque apresentado no encerramento de 2009, pelo método UEPS, equivale a R$ 1.100,00.
d) O estoque apresentado no encerramento de 2009, pelo método PEPS, equivale a R$ 1.200,00.
19. Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta uma equação que evidencia Situação Líquida
Deficitária ou Negativa:
a) Ativo = Passivo.
b) Ativo = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido.
c) Passivo Exigível = Ativo + Situação Líquida.
d) Passivo Exigível = Ativo.
Informação: os dados abaixo servirão para a resolução das 2 questões seguintes.
Considere a composição da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de determinada Companhia
em 31.12.2009.
 Receita de vendas R$ 130.000,00
 Lucro Bruto – R$ 80.000,00
 Participação de debenturistas – R$ 8.000,00
 Participação de empregados – R$ 5.000,00
 Participação de administradores – R$ 3.000,00
 Descontos comerciais  R$ 12.000,00
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 ICMS sobre Vendas – R$ 8.000,00
 Despesas administrativas – R$ 10.000,00
 IPI sobre vendas – R$ 8.000,00
 PIS/Pasep – R$ 2.000,00
 Cofins – R$ 4.000,00
 CMV  ?
Obs: A tributação sobre o lucro foi de 18.000,00 para IR e CSLL, conjuntamente.
Sabendo isso, apure:
20. O Lucro Líquido do exercício de 2009.
a) R$ 70.000,00
b) R$ 36.000,00
c) R$ 52.000,00
d) R$ 104.000,00
21. A Receita Operacional Líquida do exercício de 2009.
a) R$ 104.000,00
b) R$ 98.000,00
c) R$ 70.000,00
d) R$ 52.000,00
22. Assinale a alternativa que menciona o documento utilizado no Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFI) para fins de pagamento de compromissos, bem como a liberação de recursos para fins
de adiantamento, repasse, subrepasse e afins:
a) Nota de Dotação (ND).
b) Nota de Movimentação de Crédito (NC).
c) Nota de Lançamento por Evento (NL).
d) Ordem Bancária (OB).
23. Em 29 de setembro de 2009 houve a autorização para a abertura de créditos adicionais. No
encerramento do exercício da abertura desses créditos foi verificado que estes não foram totalmente
utilizados e que o saldo remanescente seria incorporado ao orçamento do exercício de 2010. Sabendo
isso, assinale a alternativa CORRETA.
a) Podemos afirmar, com certeza, que os créditos adicionais abertos em setembro de 2009 classificamse como
suplementares.
b) Podemos afirmar, com certeza, que os créditos adicionais abertos em setembro de 2009 podem ser tanto
extraordinários como especiais.
c) Podemos afirmar, com certeza, que os créditos adicionais abertos em setembro de 2009 só podem ser
extraordinários.
d) Podemos afirmar, com certeza, que os créditos adicionais abertos em setembro de 2009 só podem ser
especiais.
24. São consideradas receitas extraorçamentárias, EXCETO:
a) Inscrição de Restos a Pagar não processados.
b) Operações de Crédito por Antecipação da Receita (ARO).
c) Depósito de terceiros.
d) Operações de Crédito.
25. De acordo com a lei complementar 101/2000, disporá sobre equilíbrio entre receitas e despesas e
também sobre normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas
financiados com recursos dos orçamentos. Tal enunciado faz menção ao seguinte instrumento de
Planejamento Orçamentário:
a) Plano Plurianual (PPA).
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
c) Lei Orçamentária Anual (LOA).
d) Relatório de Gestão Fiscal.
26. Com relação ao Anexo de Metas Fiscais, que integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) No Anexo de Metas Fiscais serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a
receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se
referirem e para os três seguintes.
b) O Anexo conterá a evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e
a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos.
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c) O Anexo conterá demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que
justifiquem os resultados pretendidos, comparandoas com as fixadas nos três exercícios anteriores, e
evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
d) O Anexo conterá também a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior.
27. No tocante à Receita Pública e com base no que é estipulado na Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), marque a alternativa CORRETA.
a) A reestimativa de receita por parte do Poder Judiciário só será admitida se comprovado erro ou omissão de
ordem técnica ou legal.
b) As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na
legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e
serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos dois anos, da projeção para o exercício
seguinte àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
c) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva
arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.
d) O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de
capital constantes do projeto do Plano Plurianual.
28. Com relação à geração da Despesa Pública, observe as seguintes afirmativas abaixo:
I  A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa
será acompanhado de estimativa do impacto orçamentáriofinanceiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subseqüentes.
II  Considerase adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e
suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da
mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os
limites estabelecidos para o exercício.
III  A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa
será acompanhado de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, sem necessidade de compatibilidade com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
IV  Considerase compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se
conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja
qualquer de suas disposições.
Assinale a alternativa abaixo que julga corretamente os itens supramencionados.
a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) As afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
c) Apenas a afirmativa IV é falsa.
d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
Informação: Os dados abaixo servirão para a resolução das 2 questões seguintes.
Observe as seguintes informações extraídas da “ Demonstração das Variações Patrimoniais” da
Prefeitura de TorotóPE no encerramento do exercício de 2009:
Receitas Patrimoniais – R$ 32.000,00
Outras Receitas Correntes – R$ 28.000,00
Despesas de custeio – R$ 36.000,00
Inscrição da dívida ativa – R$ 32.000,00
Cobrança da dívida ativa – R$ 25.000,00
Empréstimos tomados – R$ 15.000,00
Incorporação de bens decorrente de doações recebidas – R$ 24.000,00
Empréstimo concedido – R$ 14.000,00
Cancelamento de restos a pagar – R$ 6.000,00
Sabendo isso, apure:
29. O total das Mutações Ativas:
a) R$ 74.000,00
b) R$ 136.000,00
c) R$ 40.000,00
d) R$ 14.000,00
30. O Resultado Patrimonial:
a) Superávit Patrimonial no valor de R$ 60.000,00
b) Superávit Patrimonial no valor de R$ 110.000,00
c) Superávit Patrimonial no valor de R$ 112.000,00
d) Superávit Patrimonial no valor de R$ 62.000,00
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Informação: Os dados abaixo servirão para a resolução das 2 questões seguintes.
Determinada autarquia estadual apresentou no encerramento do exercício de 2009, as seguintes
informações:
Despesa Fixada – R$ 400.000,00
Receita Prevista – R$ 400.000,00
Despesas Empenhadas – R$ 380.000,00
Receitas Arrecadadas – R$ 385.000,00
Despesas Liquidadas – R$ 360.000,00
Despesas Pagas – R$ 350.000,00
Sabendo isso, apure:
31. O valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados em 31.12.2009:
a) R$ 10.000,00
b) R$ 30.000,00
c) R$ 20.000,00
d) R$ 0,00
32. O Resultado Orçamentário do exercício:
a) Superávit Orçamentário de R$ 35.000,00
b) Superávit Orçamentário de R$ 5.000,00
c) Superávit Orçamentário de R$ 50.000,00
d) Resultado Nulo.
33. Com relação aos papéis de trabalho em auditoria, observe as seguintes afirmativas abaixo:
I  Os papéis de trabalho constituem a documentação preparada pelo auditor ou fornecida a este na
execução da auditoria.
II  Os papéis de trabalho integram um processo organizado de registro de evidências da auditoria, por
intermédio de informações em papel, meios eletrônicos ou outros que assegurem o objetivo a que se
destinam.
III  O auditor deve registrar nos papéis de trabalho informação relativa ao planejamento de auditoria, a
natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos aplicados, os resultados obtidos e as suas
conclusões da evidência da auditoria.
IV  Os papéis de trabalho destinamse a registrar as evidências do trabalho executado para fundamentar
o parecer do auditor independente.
Marque a alternativa abaixo que julga corretamente os itens supramencionados.
a) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
b) Apenas a afirmativa II é falsa.
c) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
34. O termo “ fraude” referese a ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração
de documentos, registros e demonstrações contábeis. Caracteriza fraude, EXCETO:
a) Apropriação indébita de ativos.
b) Aplicação de práticas contábeis indevidas.
c) Aplicação incorreta das normas contábeis.
d) Registro de transações sem comprovação.
35. Com relação às normas do parecer de auditoria, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Na data do parecer, o dia deve corresponder ao do fechamento do balanço na entidade auditada, objetivando
informar ao usuário que foi considerado o efeito, sobre as demonstrações contábeis e sobre o parecer, de
transações e eventos ocorridos entre a data de encerramento do período a que se referem as demonstrações
contábeis e a data do parecer.
b) O auditor deve, no seu parecer, declarar se o exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria.
c) O parecer deve identificar as demonstrações contábeis sobre as quais o auditor está expressando sua opinião,
indicando, outrossim, o nome da entidade, as datas e períodos a que correspondem.
d) A administração é responsável pela preparação e pelo conteúdo das demonstrações contábeis, cabendo ao
contabilista que as assina, a responsabilidade técnica.
36. A auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a
integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis,
financeiras e operacionais da Entidade. Sabendo isso, assinale a alternativa CORRETA:
a) O planejamento do trabalho de auditoria interna compreende os exames preliminares da Entidade, para definir
a amplitude do trabalho a ser realizado de acordo com as diretivas estabelecidas pela Comissão de Valores
Mobiliários.
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b) O auditor interno deve assessorar a administração no trabalho de prevenção de erros e fraudes, facultandose
a informála, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de erros ou fraudes detectados no
decorrer de seu trabalho.
c) As informações que fundamentam os resultados da auditoria interna são denominadas de "relevâncias", que
podem ser suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, de modo que possam fornecer base sólida para as
conclusões e recomendações.
d) Os procedimentos de auditoria interna são os exames, incluindo testes de observância e testes substantivos,
que permitem ao auditor interno obter provas suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações.
37. Com relação às transações e eventos subsequentes em auditoria, observe as seguintes afirmativas:
I  O período entre a data do término do exercício social e a de emissão do parecer é denominado período
subsequente, e o auditor deve considerálo parte normal da auditoria.
II  A identificação de transações e eventos subsequentes que proporcionam evidência adicional de
condições que existiam no fim do período auditado requer o exercício do julgamento profissional e o
conhecimento dos fatos e circunstâncias. Um exemplo destas situações é a perda em contas a receber
decorrente da falência do devedor.
III  O auditor deve planejar e executar procedimentos para obter evidência de auditoria suficiente e
apropriada de que todas as transações e eventos ocorridos no período, e que podem requerer ajuste nas
demonstrações contábeis e suas notas explicativas, foram identificados.
Assinale a alternativa abaixo que julga corretamente os itens supracitados.
a) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
b) Apenas a afirmativa III á verdadeira.
c) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
38. No que concerne ao Planejamento da Auditoria, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O Planejamento da Auditoria é a etapa do trabalho na qual o auditor independente estabelece a estratégia
geral dos trabalhos a executar na entidade a ser auditada, elaborandoo a partir da contratação dos serviços,
estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, de modo que possa desempenhar uma
auditoria eficaz.
b) O planejamento da auditoria e os programas de trabalho podem ser revisados e atualizados quando for de
interesse do Conselho Fiscal da Entidade.
c) O planejamento da auditoria, quando incluir a designação de equipe técnica, deve prever a orientação e a
supervisão do auditor, que assumirá total responsabilidade pelos trabalhos executados.
d) O auditor deve documentar seu planejamento geral e preparar programas de trabalho por escrito, detalhando
o que for necessário à compreensão dos procedimentos que serão aplicados, em termos de natureza,
oportunidade e extensão.
39. Visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo
sistema contábil da entidade, dividindose em: testes de transações e saldos, e procedimentos de
revisão analítica. Tal enunciado referese à qual teste utilizado nos procedimentos da auditoria?
a) Testes de observância.
b) Testes de controle interno.
c) Testes substantivos.
d) Testes de investigação e confirmação.
40. O auditor deve adotar procedimentos para assegurarse que todas as contingências passivas
relevantes, decorrentes de processos judiciais, reivindicações e reclamações, bem como de lançamentos
de tributos em disputa, foram identificadas e consideradas pela administração da entidade na elaboração
das demonstrações contábeis. Os seguintes procedimentos devem ser executados pelo auditor,
EXCETO:
a) Discussão, com a administração da entidade, das políticas e procedimentos adotados para identificar, avaliar
e contabilizar as contingências passivas.
b) Obtenção de carta dos advogados da entidade quanto à existência de contingências na época da execução
dos trabalhos finais de auditoria.
c) Discussão, com os advogados e/ou a administração da entidade, das perspectivas no desfecho das
contingências e da adequação das perdas contingentes provisionadas, bem como das divulgações a serem
feitas nas demonstrações contábeis.
d) Obtenção de carta dos credores da entidade quanto aos valores que lhe são devidos, para fins de
confirmação.
RASCUNHO:
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