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XII DESAFIO CULTURAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS- 2019 
 
 

Questões de Auditoria Empresarial 
Prof. Ailson Vier 

 
 
Questão nº 01  
Indique quais das afirmativas abaixo representam atividades que não devem ser executadas pelos 
Auditores Internos: 
 
 I. Opinar sobre questões pessoais ou de qualidade técnica em relação aos colaboradores das áreas 
sob auditoria, exceto quando isto for flagrantemente relevante para fins de melhoria dos controles 
internos. 
II. Participar de projetos de implantação de controles ou aplicativos e seu respectivo treinamento. 
III. Realizar trabalhos de natureza operacional, participando diretamente de atividades de controle 
componentes de um determinado processo. 
IV. Participar ativamente do processo de implantação de uma matriz de riscos, identificando aqueles 
que possam afetar os objetivos da organização. 
 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas I, III e IV. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e IV. 
e) Apenas I e II. 
 

Questão nº 02  
Indique quais das afirmativas abaixo representam aspectos que são abordados em um eventual exame 
de qualificação técnica para um auditor externo: 
 

I. Conhecimento dos Princípios de Contabilidade. 
II. Legislação Societária. 
III. Língua Portuguesa. 
IV. Ética Profissional. 

 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas I, II e IV 
d) Apenas I e IV. 
e) Todas as afirmativas são corretas. 

 

Questão nº 03  
Escolha a alternativa correta: 
 
Um Sistema de Controle Interno adequado garante: 
 

a) Ao auditor independente obter maior credibilidade nas informações contidas nas 
demonstrações contábeis. 

b) Auxílio à administração no aperfeiçoamento das suas operações em busca dos seus objetivos. 
c) Ajuda no aprimoramento da eficiência dos processos produtivos com a redução de custos e 

melhoria na qualidade dos produtos e serviços. 
d) Contribuição para que a organização seja cada vez mais competitiva no mercado. 
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e) Todas estão corretas. 

 
 
Questão nº 04  
O auditor deve planejar seu trabalho consoante as normas profissionais de auditoria independente e 
de acordo com os prazos e os demais compromissos contratualmente assumidos com a entidade. 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) O planejamento pressupõe adequado nível de conhecimento sobre as atividades. Os fatores 
econômicos e a legislação aplicável à entidade auditada. 

b) O planejamento e os programas de trabalho devem ser revisados e atualizados sempre que 
novos fatos o recomendarem. 

c) O planejamento da auditoria é muitas vezes denominado plano de auditoria. 
d) O planejamento da auditoria é um processo que se inicia antes da fase de avaliação para 

contratação e é imutável. 
e) O planejamento estabelece a estratégia geral dos trabalhos a executar na entidade a ser 

auditada. 

 
Questão nº 05  
Dadas as situações a seguir, identifique, na respectiva ordem, quais os tipos de parecer de auditoria 
mais adequados a cada situação: 
 
I – O auditor constatou que a empresa “UM” somente faturava parte de suas mercadorias vendidas e 
que boa parte das mercadorias compradas entravam sem documentação hábil. 
 
II – O auditor constatou que a empresa “DOIS” não estava reconhecendo os juros e as variações 
monetárias de seus contratos de financiamento junto ao Banco Tudo Fácil S.A., efetuando a 
contabilização somente no pagamento do empréstimo. 
 
III – O auditor, ao executar os trabalhos na empresa “TRÊS”, encontrou divergências no cálculo da 
provisão para contingências trabalhistas. Ao analisar a relevância dos números, percebeu que os 
mesmos não afetavam as demonstrações contábeis. 
 
IV – O auditor, ao avaliar as demonstrações contábeis da empresa “QUATRO”, não conseguiu compor 
o saldo das contas de financiamentos concedidos, nem das contas de investimentos. 
 

a) Com ressalva, adverso, abstenção de opinião e sem ressalva. 
b) Adverso, abstenção de opinião, sem ressalva e com ressalva. 
c) Adverso, com ressalva, sem ressalva, e abstenção de opinião. 
d) Abstenção de opinião, sem ressalva, com ressalva e adverso. 
e) Sem ressalva, adverso, abstenção de opinião e com ressalva. 

 


