PERÍODO MANHÃ
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE.
Atenção: Leia todas as instruções constantes
constante no seu Caderno de Questões e Folha de
Respostas.

trinta) questões, com 04 (quatro)) alternativas, assim dispostas:
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta
Disciplina
Língua Portuguesa
Informática Básica
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

Composição
1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 30

2. A Prova terá duração de 3h (três
três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
Respostas
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente
acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário,
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização.
4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora)) do início da prova.
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão
realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da
prova.
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar
utilizar materiais de consulta, livros, apostilas,
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou
e
similares,
conforme constante no edital de abertura.
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de
erro, chame o fiscal. Após
pós conferir,
conferir assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único
documento válido para correção.
10. Caso
aso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será
automaticamente eliminado do concurso.
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique
V
na
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas.
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e
Caderno de Questões, se for o caso.
14. Caso algum candidato
dato seja flagrado
flag
na tentativa de fraude, esse
e será automaticamente eliminado
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
15. Qualquer questionamento
mento ou dúvidas devem ser feitos
feitos em voz alta ao fiscal.
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material
da sala.
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.
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5.

Língua Portuguesa

a)
b)
c)
d)

Leia o texto para responder as questões.
A corrida das patinetes
Se 2018 foi o ano em que as patinetes elétricas
brotaram nas ruas de São Paulo, em 2019 a moda deve se
espalhar pelo Brasil. Até aqui, a startup de bicicletas e
patinetes compartilhadas Yellow corre pela denominação do
mercado de e-scooters contra a Grin, mexicana que chegou ao
país comprando a concorrente brasileira Ride e fazendo uma
parceria com o aplicativo de entregas Rappi.
Ambas captaram investimentos da ordem de 70
milhões de dólares. O jogo deve ficar mais pesado no ano que
vem. As patinetes elétricas da americana Lime, que tem 455
milhões de dólares em investimentos, chegarão ao Brasil em
2019. Na mesma época, o gigante de mobilidade Uber lançará
o serviço de bicicletas e patinetes elétricas Jump por aqui,
enquanto prepara uma abertura de capital
ital que o avalie em 120
bilhões de dólares. Os números mostram a agitação do
mercado de transportes. Há um intervalo de 18 meses entre
rodadas de investimentos recebidas pelas startups do setor,
ante uma média de 24 meses nos demais segmentos, segundo
a empresa
mpresa de análises CB insights. Já a linha de chegada – o
lucro – ainda não está no horizonte.

Informática Básica
6.

a)
b)
c)
d)
7.

Disponível em Revista Exame – Edição 1176 – 26/12/2018.

1.

a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)

3.
a)

b)
c)
d)

4.

a)
b)
c)
d)

O texto anuncia também a chegada de mais uma
empresa em 2019. Qual é essa empresa de patinetes
elétricas?
Lime.
Rappi.
Yellow.
Grin.

a)
b)
c)
d)

Analise: “Ambas captaram investimentos da ordem
de 70 milhões de dólares.” E assinale a alternativa
que
ue apresenta o tipo de sujeito dessa oração.
Sujeito Simples.
Sujeito Composto.
Sujeito Indeterminado.
Sujeito Oculto.

8.
a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa que apresenta um verbo
conjugado no Presente do Indicativo.
“Ambas captaram investimentos da ordem
or
de 70
milhões de dólares.”
“o gigante de mobilidade Uber lançará o serviço de
bicicletas e patinetes elétricas Jump por aqui”
“Os números mostram a agitação do mercado de
transportes.”
“As patinetes elétricas da americana Lime chegarão ao
Brasil em 2019.”

9.
a)
b)
c)
d)
10.

Assinale a alternativa que apresenta um advérbio
de tempo.
“Na mesma época, o gigante de mobilidade Uber
lançará o serviço de bicicletas e patinetes elétricas
Jump por aqui”
“Se 2018 foi o ano em que as patinetes elétricas
brotaram nas ruas de São Paulo”
“Já a linha de chegada – o lucro – ainda não está no
horizonte.”
“Há um intervalo de 18 meses entre rodadas de
investimentos recebidas pelas startups do setor”

a)
b)
c)
d)

O termo “mexicana” utilizado no primeiro
parágrafo retoma qual nome
ome anteriormente
mencionado?
Ride.
Yellow.
Grin.
Startup.
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Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013,
instalação padrão, português do Brasil, assinale a
alternativa que representa o comando Ctrl+E no
Word (O sinal de + não faz parte do comando,
significa que as teclas devem ser pressionadas
simultaneamente).
Centralizar o texto selecionado.
elecionado.
Alinhar texto à esquerda.
esquerda
Alinhar texto à direita.
direita
Abrir um documento.
Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013,
instalação padrão, português do Brasil, assinale a
alternativa que representa o comando Ctrl+; no
Excel (O sinal de + não faz parte do comando,
significa que as teclas devem ser pressionadas
simultaneamente).
Aplica ou remove formatação em negrito.
Insere a data atual na célula selecionada.
Exibe a caixa de diálogo Formatar Células.
Aplica ou remove sublinhado.
Assinale a alternativa que representa um formato
de áudio.
.SOM
.SOnG
.MP3
.MUSIC
Assinale a alternativa que não representa um
software.
Editor de Texto Office.
Navegador de Internet.
Sistema Operacional.
Hard Disk (HD).
Utilizando o navegador de internet Google Chrome
Versão 71.0.3578.98 (Versão oficial) 64 bits, assinale
a alternativa que representa o comando Ctrl+p (O
sinal de + não faz parte do comando, significa que
as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).
simu
Abrir opções para imprimir a página atual.
Interromper o carregamento da página.
Salvar a página da Web atual como um favorito.
Ativar ou desativar o modo de tela cheia.
cheia

13.

Conhecimentos Gerais
11.

( )

( )

( )

a)
b)
c)
d)
12.

a)

b)

c)

d)

De acordo com a Lei Orgânica no Município de
Jardim Alegre/PR, Título III Da Administração do
Município, Capítulo IV – Dos Servidores Públicos, a
respeito do Art. 89, informe se é verdadeiro (V) ou
falso (F) para o que se afirma e, em seguida,
assinale a alternativa que apresente
ente a sequência
correta.
No parágrafo primeiro ressalta-se
se que a fixação dos
padrões de vencimento e dos demais componentes
do sistema remuneratório observará, dentre vários
aspectos, os requisitos para investidura no cargo.
No parágrafo segundo
ndo diz que o Município manterá
programa para a formação e o aperfeiçoamento dos
servidores públicos, constituindo-se
se a participação
nos cursos um dos requisitos para a promoção da
carreira, facultada, para isso, a celebração de
convênios ou contratos com órgãos estaduais,
federais ou instituições privadas.
No parágrafo terceiro, aplica-se
se aos servidores
ocupantes de cargos públicos o disposto no Art. 7º
da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.
F – F – F.
V – V – V.
V – V – F.
F – F – V.

a)
b)
c)
d)
14.

a)
b)
c)

d)

15.

De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Jardim Alegre-PR, Título III – Da Administração
do Município, Capítulo IV – Dos Servidores
Públicos, a respeito do Art. 89, assinale a alternativa
correta sobre o que diz o 4º parágrafo.
O membro do Poder, o detentor de mandato eletivo e
os Secretários ou diretores de Departamentos do
Município serão remunerados exclusivamente por
subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória.
O membro do Poder, o detentor de mandato eletivo e
os Secretários ou diretores de Departamentos do
Município serão remunerados exclusivamente
exclusiva
por
subsídio fixado em parcela única, é permitido o
acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória.
O membro do Poder, o detentor de mandato eletivo e
os Secretários ou diretores de Departamentos
Depar
do
Município serão remunerados exclusivamente por
subsídio fixado em parcela única, em alguns casos é
permitido o acréscimo de gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória, quando o membro laborar de
d maneira
única.
O membro do Poder, o detentor de mandato eletivo e
os Secretários ou diretores de Departamentos do
Município serão remunerados exclusivamente por
subsídio fixado em parcela única, é negociável o
acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
adici
abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória.

a)
b)
c)
d)

De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Jardim Alegre-PR,
PR, Título III – Da Administração
do Município, Capítulo IV – Dos Servidores
Públicos, a respeito do Art. 89, quando
quan os Poderes
Executivo e Legislativo publicarão os valores dos
subsídios e da remuneração dos cargos e empregos
públicos? (Disposto no parágrafo 6º)
Diariamente.
Semanalmente.
Mensalmente.
Anualmente.
De acordo com a Lei Orgânica do Município
Munic
de
Jardim Alegre-PR,
PR, Título III – Da Administração
do Município, Capítulo IV – Dos Servidores
Públicos, assinale a alternativa que não apresenta
um dos direitos do Servidor Público que está
disposto no Art. 90, dentre vários.
Salário-família
família pago em
e
razão do dependente
trabalhador de baixa renda nos termos da lei.
Repouso semanal remunerado.
Diferença de vencimentos, de exercício de funções e de
critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou
estado civil.
Gratificação pelo exercício
exercíci da função de chefia e
assessoramento.
Em plebiscito realizado em junho de 2016, os
britânicos escolheram deixar um bloco econômico
do qual fazia parte. É a primeira vez que um paíspaís
membro decide sair desse bloco. De acordo com as
regras do bloco, o processo de ruptura deveria
durar dois anos. Assinale a alternativa que
apresenta a nomenclatura desse bloco mais bembem
sucedido de integração política e econômica do
planeta.
Mercosul.
União Europeia.
Reino Unido.
Bloco Unido.

Conhecimentos Específicos
16.
a)

b)

c)
d)
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Sobre as limitações do poder de tributar, nos termos
do previsto na Constituição Federal
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Município instituir tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos
rendimentos, títulos ou direitos.
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios cobrar tributos em relação a fatos
geradores ocorridos após o início da vigência da lei que
os houver instituído ou aumentado.
pode os entes federados instituir impostos sobre
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
podem ser instituídos impostos
imp
sobre patrimônio, renda
ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

17.

I.

II.

III.

IV.

a)
b)
c)
d)
18.
a)

b)
c)

d)

19.
a)

b)

c)

d)

Ainda com relação às limitações ao poder de
tributar, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F)
para o que se afirma e assinale a alternativa com a
sequência correta.
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios utilizar tributo com efeito
efei
de
confisco.
A lei determinará medidas para que os
consumidores sejam esclarecidos acerca dos
impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.
A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo
pagamento
mento de imposto ou contribuição, cujo fato
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a
imediata e preferencial restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gerador presumido.
É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios estabelecer diferença tributária entre
bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de
sua procedência ou destino.
F – V – V – V.
V – V – V – V.
V – V – V – F.
F – V – V – F.

20.
a)

b)

c)

d)

21.

I.

Sobre os impostos de competência da União, podepode
se afirmar que
o imposto de renda será informado pelos critérios da
generalidade, da universalidade e da progressividade,
na forma da lei.
o imposto sobre produtos industrializados incidirá
sobre produtos industrializados destinados ao exterior.
o imposto sobre propriedade territorial rural incidirá
sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando
as explore o proprietário que não possua outro imóvel.
o imposto sobre produtos industrializados será
cumulativo, não compensando-se
se o que for devido em
cada operação com o montante cobrado nas anteriores.

II.
III.

IV.
a)
b)
c)
d)

Com relação aos impostos municipais, é incorreto
afirmar que
o imposto de transmissão "inter vivos", a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis incide sobre a
transmissão de bens
ens ou direitos incorporados ao
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,
bem como sobre a transmissão de bens ou direitos
decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de
pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade
preponderante
nte do adquirente for a compra e venda
desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou
arrendamento mercantil.
com relação ao imposto sobre serviços de qualquer
natureza cabe à lei complementar fixar as suas
alíquotas máximas e mínimas.
o imposto
sto de transmissão "inter vivos", a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis compete ao
Município da situação do bem.
o IPTU poderá ser progressivo em razão do valor do
imóvel; e ter alíquotas diferentes de acordo com a
localização e o uso do imóvel.

22.

a)

b)

c)
d)
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Sobre os impostos em espécie, segundo o disposto no
Código Tributário Nacional, é correto afirmar que
contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil, ressalvado o seu possuidor a
qualquer título.
o imposto, de competência dos Estados, sobre a
propriedade territorial rural tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localização fora da
zona urbana do Município.
com relação ao IPTU, na determinação da base de
cálculo, considera-se
se o valor dos bens móveis
mantidos, em caráter permanente ou temporário, no
imóvel, para efeito de sua utilização, exploração,
aformoseamento ou comodidade.
o imposto, de competência da União, sobre a
importação de produtos estrangeiros tem como fato
gerador a entrada destes no território nacional.
Ainda sobre os impostos em espécie, informe se é
verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e
assinale a alternativa com a sequência correta.
Para os efeitos do IPI, considera-se
considera
industrializado
o produto que tenha sido submetido a qualquer
operação que lhe modifique a natureza ou a
finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.
No IOF, o Poder Executivo não pode alterar as
alíquotas ou as bases
ases de cálculo do imposto.
Na iminência ou no caso de guerra externa, a União
pode
instituir,
temporariamente,
impostos
extraordinários compreendidos ou não entre os
referidos nesta Lei, suprimidos, gradativamente, no
prazo máximo de cinco anos, contados
cont
da
celebração da paz.
A receita líquida do IOF destina-se
destina
a formação de
reservas monetárias, na forma da lei.
F – F – V – V.
V – V – V – V.
V – F – V – V.
F – F – F – V.
Para fins da cobrança do ISSQN, o serviço
considera-se prestado,
ado, e o imposto devido, no local
do estabelecimento prestador ou, na falta do
estabelecimento, no local do domicílio do prestador.
Todavia, em algumas circunstâncias, considera-se
considera
prestados os serviços no local de sua execução.
Assinale a alternativa que contemple uma destas
hipóteses.
Execução da limpeza, manutenção e conservação de
vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés,
piscinas, parques, jardins e congêneres.
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica,
radioterapia,
quimioterapia
quimioterapia,
ultra-sonografia,
ressonância magnética, radiologia, tomografia e
congêneres.
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e
demais atividades físicas.
Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e
educacional, instrução, treinamento
treinamen e avaliação pessoal
de qualquer grau ou natureza.

23.
a)

b)

c)

d)

24.

a)

b)

c)

d)

25.
a)

b)

c)

d)

Sobre o ITBI, assinale a alternativa incorreta.
O imposto incide sobre a transmissão, a qualquer título,
de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais
de garantia.
O imposto não incide quando da incorporação de bem
imóvel ao capital social de pessoa jurídica que tenha
como atividade preponderante a venda ou locação de
propriedade imobiliária ou a cessão de direitos
relativos à sua aquisição.
O imposto incide sobre a transmissão,
missão, a qualquer título,
da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por
natureza ou por acessão física, como definidos na lei
civil.
O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos
alienantes, dos bens e direitos adquiridos por
incorporação
ão ao capital social, em decorrência da sua
desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que
foram conferidos.

a)

b)

c)
d)

27.

De acordo com a legislação de regência o imposto
sobre serviço não incide em algumas circunstâncias.
Assinale a alternativa que não contém
ntém uma das
hipóteses de não incidência.
Nas exportações de serviços para o exterior do país,
quando os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo
resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja
feito por residente no exterior.
Na prestação de serviços em relação de emprego, dos
trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de
conselho consultivo ou de conselho fiscal de
sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes
sócios
e dos gerentes-delegados.
Sobre o valor intermediado no mercado de títulos e
valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o
principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operações de crédito realizadas por instituições
financeiras.
Nas exportações de serviços para o exterior do país,
quando o resultado se verifique no exterior.

a)

b)

c)
d)

28.

a)
b)
c)
d)

Quanto aos riscos da auditoria interna, assinale
a
a
alternativa incorreta.
Durante a avaliação dos riscos da auditoria interna,
cabe exclusivamente ao auditor a mensuração de tais
riscos, pouco importando fatores externos que possam
influenciar no trabalho.
No trabalho de auditoria interna devem ser
consideradas a verificação e a comunicação de
eventuais limitações ao alcance dos procedimentos da
auditoria interna, a serem aplicados, considerando o
volume ou a complexidade
dade das transações e das
operações.
A análise dos riscos da auditoria interna deve ser feita
na fase de planejamento dos trabalhos; estão
relacionados à possibilidade de não se atingir, de forma
satisfatória, o objetivo dos trabalhos.
No trabalho de auditoria interna deve ser considerada a
extensão da responsabilidade do auditor interno no uso
dos trabalhos de especialistas.

29.

a)

b)
c)
d)

26.

O planejamento do trabalho da auditoria interna
compreende os exames preliminares das áreas,
atividades, produtos e processos,
essos, para definir a
amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de
acordo com as diretrizes estabelecidas pela
administração da entidade. Segundo as normas de
regência de auditoria interna, assinale a alternativa
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que não compreende um fator relevante
relevant para
execução do trabalho.
O conhecimento detalhado das atividades operacionais
e dos sistemas contábil e de controles internos e seu
grau de confiabilidade da entidade.
A natureza, a oportunidade e a extensão dos
procedimentos de auditoria interna
inter a serem aplicados,
alinhados com a política de gestão de riscos da
entidade.
A disponibilidade de tempo dos profissionais que
participarão da equipe de trabalho.
O conhecimento da missão e objetivos estratégicos da
entidade.
De acordo com as normas que regem a auditoria
interna, assinale a alternativa incorreta. O processo
de obtenção e avaliação das informações
compreende a obtenção de informações sobre os
assuntos relacionados aos objetivos e ao alcance da
auditoria interna, devendo ser observado que
a informação insuficiente é aquela que é factual e
convincente, de tal forma que uma pessoa prudente e
informada possa entendê-la
entendê
da mesma forma que o
auditor interno.
a informação adequada é aquela que, sendo confiável,
propicia a melhor evidência alcançável, por meio do
uso apropriado das técnicas de Auditoria Interna.
a informação relevante é a que dá suporte às
conclusões e às recomendações da Auditoria Interna.
a informação útil é a que auxilia a entidade a atingir
a
suas metas.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna.
__________________ visam à obtenção de evidência
quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados
produzidos pelos sistemas de informação da
entidade.
Avaliações
Observações
Inspeções
Testes substantivos
O relatório é o documento pelo qual a Auditoria
Interna apresenta o resultado dos seus trabalhos,
devendo ser redigido com objetividade e
imparcialidade, de forma a expressar claramente
suas conclusões,
es, recomendações e providências a
serem tomadas pela administração da entidade.
Dentre os as aspectos abaixo relacionados, qual
deles não é requisito mínimo do relatório de
Auditoria Interna?
Eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de
auditoria
ria e as caraterísticas pessoais dos agentes
envolvidos.
O objetivo e a extensão dos trabalhos e a metodologia
adotada.
Os principais procedimentos de auditoria aplicados e
sua extensão.
Os riscos associados aos fatos constatados e as
conclusõess e as recomendações resultantes dos fatos
constatados.

30.

a)

b)

c)

d)

Acerca do uso da tecnologia de processamento
eletrônico de dados no processo de Auditoria
Interna, assinale a alternativa incorreta.
O uso de processo eletrônico de dados pode ser feito
diretamente
retamente pelo auditor responsável pelo trabalho,
independentemente da comprovação de atributos nesse
sentido.
O uso de técnicas de Auditoria Interna, que demandem
o emprego de recursos tecnológicos de processamento
de informações, requer que exista na equipe da
Auditoria Interna profissional com conhecimento
suficiente de forma a implementar os próprios
procedimentos.
O manejo de procedimentos de processamento
eletrônico de dados pode demandar a participação de
agente estranho à equipe de Auditoria Interna, hipótese
em que, caberá a esta orientar, supervisionar e revisar
os trabalhos de especialistas.
A utilização de processamento eletrônico de dados pela
entidade requer que exista, na equipe da Auditoria
Interna, profissional com conhecimento suficiente
s
sobre a tecnologia da informação e os sistemas de
informação utilizados.
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