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Convite à leitura

Conteúdo 

• Nesta aula, você estudará:

• A origem da auditoria.

• O conceito de auditoria.

• Tipos de auditoria.

• Entidades relacionadas com as normas contábeis e de auditoria no Brasil.

Habilidades 

• Ao final, você deverá ser capaz de responder as seguintes questões:

• O que é auditoria?

• Quais os tipos de auditora?

• Quais as vantagens da auditoria?

• Quais as entidades que estão relacionadas com as normas contábeis e de 
auditoria?





Tema 1

Aspectos conceituais de 
auditoria

1. Origem da Auditoria

De acordo com Lins (2012), a palavra auditoria origina-se do latim audire, que 
significa ouvir. Os primeiros a utilizarem a auditoria foram os ingleses, “auditing”, para 
expressar o conjunto de procedimentos técnicos para a revisão da contabilidade. 

Conforme Attie (2011, p. 7), o surgimento da auditoria está ancorado na necessidade 
de confirmação por parte dos investidores e proprietários quanto à realidade 
econômico-financeira espelhada no matrimônio das empresas multigeograficamente 
distribuídas, e é simultâneo ao desenvolvimento econômico que propiciou participação 
acionária na formação do capital de muitas empresas.

Ainda conforme Attie (2011, p. 8), foi a partir da criação do SEC (Secutity and 
Exchange Commission), em 1934, nos Estados Unidos, que a profissão de auditor 
assume importância e recebe um novo estímulo, uma vez que as empresas que 
transacionavam ações na Bolsa de Valores foram obrigadas a se utilizarem dos serviços 
de auditoria para dar maior credibilidade a suas demonstrações financeiras.

No Brasil a auditoria evoluiu com as instalações de organizações internacionais 
de auditoria, filiais estrangeiras, promulgação pelo Banco Central das normas de 
auditoria, criação da Comissão de Valores Mobiliários e da Lei 6.404/1976 (Lei das S/A), 
financiamentos de empresas brasileiras em instituições internacionais e investimentos 
internacionais, uma vez que estas precisavam que suas demonstrações tivessem sido 
auditadas.

2. Conceito de Auditoria

De acordo com Attie (2011) “A auditoria é uma especialização contábil voltada a 
testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de 
expressar uma opinião sobre determinado dado”.

POR DENTRO DO TEMA
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Franco e Marra (2004, p. 28), em termos de uma conceituação mais abrangente, 
convém reproduzir sua definição de auditoria, como segue: 

Para Crepaldi (2011), ”A auditoria assume importante papel auxiliando o empresário 
a escolher a melhor forma de entrar no mercado, com o uso do trabalho de 
consultoria de reorganização societária”. Através da auditoria os empresários podem 
obter informações confiáveis e sólidas para uma tomada de decisão segura na hora 
do investimento.

Conforme Attie (2011), o objetivo da auditoria das demonstrações contábeis 
é expressar uma opinião sobre a propriedade das mesmas, e assegurar que elas 
representem em seu conjunto adequadamente a posição patrimonial e financeira, o 
resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e os demais 
demonstrativos correspondentes aos períodos em exame, de acordo com as práticas 
contábeis no Brasil. 

3. Vantagens da Auditoria Contábil

Conforme Crepaldi (2011), a auditoria é um meio indispensável de confirmação da 
eficiência dos controles e fator de maior tranquilidade para a administração e para os 
investidores. Algumas das vantagens da auditoria são: 

• Para a administração da empresa:

– Fiscaliza a eficiência dos controles internos.

A auditoria compreende o exame de documentos, livros 
e registros, inspeções e obtenção de informações e 
confirmações, internas e externas, relacionados com o 
controle do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão 
desses registros e das demonstrações contábeis deles 
decorrentes. Os exames são efetuados de acordo com 
as normas de auditoria usualmente aceitas e incluem os 
procedimentos que os auditores julgarem necessários, em 
cada circunstância, para obter elementos de convicção, com 
o objetivo de comprovar se os registros contábeis foram 
executados de acordo com os princípios fundamentais e 
normas de contabilidade e se as demonstrações contábeis 
deles decorrentes refletem adequadamente a situação 
econômico-financeira do patrimônio, os resultados do 
período administrativo examinado e outras situações nelas 
demonstradas.
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– Assegura maior correção dos registros contábeis.

– Opina sobre a adequação das demonstrações contábeis.

– Dificulta desvios de bens patrimoniais e pagamentos indevidos de despesas.

– Possibilita apuração de omissões no registro das receitas, na realização oportuna 
de créditos ou na liquidação oportuna de débitos.

- Contribui para obtenção de melhores informações sobre a real situação 
econômica, patrimonial e financeira das empresas.

– Aponta falhas na organização administrativa da empresa e nos controles 
internos.

• Para os sócios (investidores e titulares do capital):

– Contribui para maior exatidão das demonstrações contábeis.

– Possibilita melhores informações sobre a real situação econômica, patrimonial 
e financeira das empresas.

– Assegura maior exatidão dos resultados apurados.

• Para o fisco:

– Permite maior exatidão das demonstrações contábeis.

– Assegura maior exatidão dos resultados apurados.

– Contribui para maior observância das leis fiscais.

4. Tipos de Auditoria

Conforme Crepaldi (2011), as classes da auditoria variam de acordo com o 
tratamento que se dá ao objetivo de auditoria. Existem duas classes fundamentais 
de auditoria, quanto ao processo indagativo:

Auditoria geral ou sintética – situa-se mais na análise das peças de balanço e de 
suas conexões.

Auditoria geral detalhada ou analítica – não existem limites em sua ação, ou seja, 
seu exame abrange todas as transações, detendo-se em todos os documentos, 
em todas as contas e em todos os valores.

A auditoria pode ser dividida em dois grandes grupos:

Auditoria Interna.

Auditoria Externa ou Independente.
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4.1 Auditoria Interna 

É aquela em que existe vínculo empregatício, ou seja, é realizada por um auditor da 
própria empresa, visando manter uma avaliação constante do desempenho de todas 
as áreas da empresa.

Segundo a NBC TI 01, a auditoria interna compreende exames, análises avaliações, 
levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturando para a avaliação 
de integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, 
dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente e 
de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir a administração da entidade no 
cumprimento de seus objetivos.  

Os procedimentos de auditoria interna compreendem os testes de observância 
e testes substantivos. De acordo com Lins (2012), os testes de observância avaliam 
a aderência da empresa em relação aos controles internos; para sua aplicação são 
considerados os seguintes procedimentos: inspeção, observância e investigação e 
confirmação. Os testes substantivos avaliam a exatidão dos dados produzidos pelo 
sistema de informações da empresa.

4.2 Auditoria Externa ou Independente

A Auditoria Externa geralmente é aquela executada por profissional independente, 
ou seja, que não tem ligação com a empresa que será auditada. Sua contratação é 
feita através de um contrato de prestação de serviços. 

Para Lins (2012), de maneira geral, a finalidade da auditoria externa é aumentar 
o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos seus usuários. 
Compreende expressar uma opinião através da emissão de um parecer sobre as 
demonstrações contábeis da empresa auditada no período sob exame e assegurar 
que estas foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com 
as normas brasileiras de contabilidade e legislação específica aplicáveis.

Para melhor compreensão, apresentamos um quadro resumido das diferenças 
entre a auditoria interna e auditoria externa: 

Quadro 1.1 – Diferenças entre auditoria interna e auditoria externa

Elementos Auditoria Interna Auditoria Externa

Profissional
Funcionário da empresa

(auditor interno)
Prestador de serviços

independente

Ação e objetivo
Exame dos processos (operacionais, 

contábeis e sistêmicos)
Exame das Demonstrações 

Contábeis

Finalidade
Promover melhorias nos controles 
da empresa de forma a assegurar a 

proteção do patrimônio

Opinar sobre as 
Demonstrações Contábeis

Resultado do trabalho
Recomendações de controle 

interno e eficiência administrativa
Emissão de parecer
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Grau de independência Menos amplo Mais amplo

Interessados no trabalho
Alta administração e diretorias/

gerências
A empresa contratante e o 

público

Responsabilidade Trabalhista Profissional, civil e criminal

Número de áreas cobertas pelo 
exame durante um período

Menor Maior

Intensidade dos trabalhos em 
cada área

Maior Menor

Continuidade do trabalho Contínuo Periódico

Fonte: adaptado de Jund (2005, p. 30). 

5. Entidades Relacionadas com as Normas Contábeis e de Auditoria no Brasil

No Brasil quatros entidades se destacam, são elas: CVM, IBRACON, CFC/CRC e 
CPC.

A CVM foi criada pela Lei 6.385/1975, tem como função fiscalizar o mercado de 
capitais. Para exercer atividades no mercado de valores mobiliários, o auditor está 
sujeito a prévio registro na CVM.

IBRACON, fundada em 13/12/1971, tem como principais objetivos: fixar princípios 
contábeis e elaborar normas e procedimentos relacionados com a auditoria e perícias 
contábeis.

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CRC) foram criados pelo Decreto Lei n. 9.295, de 27 de maio de 
1946. São conselhos que representam a classe contábil, ou seja, é o órgão ao 
qual o bacharel em Ciências Contábeis presta exame de suficiência e registra-se 
na categoria de contador. Esse conselho tem a finalidade de, além de efetuar o 
registro dos novos contadores, fiscalizar o exercício da profissão contábil.

CPC foi idealizado a partir da união de esforços e comunhão de objetivos das 
seguintes entidades: ABRASCA, APIMEC NACIONAL, BOVESPA, CFC, FIPECAFI e 
IBRACON.

ACOMPANHE NA WEB

Leia o artigo sobre o impacto da Lei 11.638 na auditoria das demonstrações 
financeiras.

Link: <http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2009/anais/arquivos/0458_0537_01.
pdf>.



Aspectos conceituais de auditoria

T1

12

Acesso em: 22 abr. 2014.

Leia o artigo do Portal de Contabilidade, Auditoria Interna e sua Importância para as 
Organizações.

Link: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/auditoriainterna.htm>.

Acesso em: 22 abr. 2014.

O artigo sugerido aborda e descreve, de forma clara, os objetivos e a importância da 
auditoria interna.

Acesso o artigo de FRANCO, Adriana Aparecida Dellú; REIS, Jorge Augusto 
Gonçalves. O papel da Auditoria Interna nas empresas.

Link: <http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2004/trabalhos/inic/pdf/IC6-106.
pdf>. 

Acesso em: 22 abr. 2014.

Os autores abordam o surgimento da auditoria interna no Brasil e como é 
desenvolvida uma auditoria interna dentro de uma empresa como meio de 
estímulo aos profissionais do ramo de contabilidade.

Acesse o artigo do site Portal de Contabilidade, Auditoria – Origem e Evolução.

Link: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/noticias/1contabil280406.htm>.

Acesso em: 22 abr. 2014.

A leitura deste artigo irá complementar o que foi estudado sobre a origem e 
evolução da auditoria, com informações sobre o surgimento, causas e evoluções 
da auditoria.

Assista à aula de Auditoria Interna x Auditoria Externa.

Link: <http://www.youtube.com/watch?v=MREP5N9c1lM>.

Tempo: 7:03

Acesso em: 22 abr. 2014.

Nesta aula o professor explica a diferença entre Auditoria Interna e Auditoria 
Externa.

Assista à entrevista apresentada em Contabilidade em Foco – Auditoria Contábil 
nas Empresas.

Link: <http://www.youtube.com/watch?v=e8k0uOEDX74>.
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Tempo: 29:26

Acesso em: 22 abr. 2014.

Nesta entrevista o auditor explica a importância da auditoria interna para a gestão 
de risco para as empresas.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Após a leitura e observando o conhecimento adquirido previamente, comente 
sobre auditoria, suas características e finalidades.

Questão 2

As principais áreas de atuação do auditor nas Demonstrações Contábeis de uma 
empresa são: saldo das contas do balanço, contabilidade, sistema de informática, 
folha de pagamento e faturamento da área financeira. Quais as vantagens das 
informações obtidas por uma auditoria para o fisco?

a) Opina sobre a inadequação das demonstrações contábeis.

b) Descreve as falhas nos sistemas de controle internos das empresas.

c) Aponta as falhas na organização administrativa da empresa e nos controles 
internos.

d) Permite maior exatidão das demonstrações contábeis.

e) Fiscaliza a eficiência dos controles internos.

Questão 3

A auditoria surgiu em decorrência da necessidade dos empresários e investidores 
confirmarem a realidade econômico-financeira espelhada no matrimônio das 
empresas. De acordo com os conceitos estudados, podemos afirmar que Auditoria:
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a) É uma especialização contábil voltada a testar a eficiência e eficácia do 
controle patrimonial implantado com o objetivo de expressar uma opinião sobre 
determinado dado.

b) É um estudo de técnicas econômicas para conhecer a necessidade das 
demonstrações contábeis.

c) É uma técnica que controla os bens de um órgão, regulamentada pela Justiça 
do Trabalho, e obedece a critérios próprios de verificação.

d) É um estudo que elabora e avalia os lançamentos contábeis da empresa.

e) É uma ciência que controla e administra o patrimônio das empresas, por meio 
de controles próprios, zelando assim pelas aplicações das pessoas jurídicas.

Questão 4

Através da auditoria os empresários podem obter informações confiáveis e sólidas 
para uma tomada de decisões segura na hora do investimento. Desta forma 
podemos concluir que a principal finalidade da auditoria contábil é:

a) Elaboração das demonstrações contábeis.

b) Elaboração e avaliação dos registros contábeis.

c) Contagem dos elementos do ativo.

d) Confirmação dos registros e demonstrações contábeis.

e) Elaboração e avaliação dos lançamentos contábeis.

Questão 5

A auditoria pode ser dividida em dois grupos:

1 – Auditoria Interna.

2 – Auditoria Externa.

Identifique nas alternativas a seguir qual se refere cada característica:

(__) O profissional é funcionário da própria empresa.

(__) A ação e o objetivo são o exame as demonstrações contábeis.

(__) A finalidade é opinar sobre as Demonstrações Contábeis.

(__) Resultado do trabalho é a emissão de parecer.

(__) Interessados no trabalho são a alta administração e diretorias/gerências da 
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própria empresas.

(__) O profissional é funcionário da empresa de auditoria.

Assinale a alternativa correta:

a) 2-2-2-2-2-2.

b) 2-1-1-2-1-2.

c) 1-2-2-2-1-2.

d) 1-1-1-2-2-1.

e) 1-2-1-2-1-2.

Questão 6

Os procedimentos de auditoria interna compreendem os testes de observância e 
testes substantivos. Qual é a diferença entre esses dois testes?

Questão 7

Os testes de observância avaliam a aderência da empresa em relação aos controles 
internos. Na sua aplicação, quais procedimentos devem ser considerados?

Questão 8

Para exercer atividades no mercado de valores mobiliários, o auditor está sujeito a 
prévio registro na Comissão dos Valores Mobiliários (CVM). De acordo com a Lei 
6.385/1976, quais as funções exercidas pela CVM?

Questão 9

O relatório final é o documento apresentado pela auditoria interna e detalha o 
resultado dos seus trabalhos. Quais são os aspectos mínimos que devem constar 
em um relatório de auditoria interna?

Questão 10

A implantação da auditoria, tanto interna como externa, proporciona diversas 
vantagens para as empresas. Para quais empresas a auditoria externa é obrigatória? 
E quais são as vantagens da auditoria externa?
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FINALIZANDO

Neste tema você pode conhecer um pouco da história da auditoria e seu surgimento, 
a partir da necessidade das empresas em confirmarem os valores encontrados nas 
Demonstrações Contábeis. Conheceu também o conceito de auditoria, que pode 
ser definida como verificação, estudo, análise sistemática de operações contábeis, 
procedimentos, operações, rotinas e demonstrações contábeis de uma organização, 
teste da eficiência e eficácia dos controles internos adotados, com a finalidade de 
realizar um exame cuidadoso, sistemático e independente, cuja finalidade é verificar se 
o desenvolvimento das atividades em determinada empresa ou setor estão conforme 
as disposições planejadas, estabelecidas previamente; se estas foram implementadas 
com eficácia e se estão conforme a consecução dos objetivos, verificação dos 
livros, registros e demais documentos que estiverem relacionados com o controle 
patrimonial e as demonstrações decorrentes destes. 

Aprendeu ainda as vantagens da auditoria para a administração, para os sócios e 
para o fisco. 

E por fim, aprendeu que a auditoria pode ser interna e externa. A principal diferença 
é que a auditoria interna é realizada por um funcionário da empresa e a auditoria 
externa é realizada por uma empresa especializada em auditoria.



Aspectos conceituais de auditoria

T1

17

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: Um curso moderno e completo. São 
Paulo: Atlas, 2009.

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. São Paulo: Atlas, 2011.

BOYNTON, William et al. Auditoria. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

BRASIL. Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007.

BRASIL. Lei no 6.404, de 15 de novembro de 1976.

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria contábil. São Paulo: Atlas, 2011.

FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria Contábil. 3. ed. São Paulo. Atlas, 2004.

LINS, Luiz dos Santos. Auditoria: Uma abordagem prática com ênfase na Auditoria 
Externa. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2012.

PEREZ, Jose Hernandes. Auditoria de demonstrações contábeis: normas e 
procedimentos. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2012.

PRINCÍPIOS Fundamentais e Normas Brasileiras de Contabilidade de Auditoria e 
Perícia. Disponível em: <http://www.cfc.org.br/uparq/livro_auditoria%20e%20
pericia.pdf.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2014.

GLOSSÁRIO

Fraude: é quando ocorre a intenção de omitir um fato ou manipular resultados em 
documentos e demonstrações contábeis.

Erro: neste caso não ocorre a intenção de omitir, são atos que ocorreram por 
descuido ou interpretação errada de fatos na elaboração dos registros ou 
demonstrações contábeis.

CVM: Comissão dos Valores Mobiliários, é uma entidade autárquica e vinculada ao 
Ministério da Fazenda.

IBRACOM: Instituto dos Auditores Independentes (IBRACON), é uma pessoa 
jurídica de direito privado sem fins lucrativos.

CPC: Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tem por objetivo o estudo, o preparo 
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e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de contabilidade 
e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas 
pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do 
seu processo de produção, considerando sempre a convergência da contabilidade 
Brasileira aos padrões internacionais.



Tema 2

Perfil, normas e 
responsabilidade do auditor

1. Perfil do Auditor Contábil

O auditor pode ser classificado como: independente ou externo, interno e fiscal. 

Todo auditor pessoa física ou jurídica é obrigado a ter registro efetuado na CVM 
e estar registrado no Conselho Regional de sua jurisprudência. Ressaltamos que 
apenas o contador devidamente registrado no Cadastro Nacional dos Auditores 
Independentes (CNAI) está apto a atuar como auditor independente, sendo assim 
o bacharel em Ciências Contábeis dever efetuar provas para atuar na auditoria de 
entidades específicas. 

2. Normas e Responsabilidades do Auditor

A Resolução CFC nº 821/1997, de 17 de dezembro de 1997, aprovou a NBC P 1. 
Esta norma rege toda a atuação do profissional de auditoria independente, está voltada 
para a normatização das atividades da pessoa do auditor, direcionando o modo de agir 
e de se comportar quando da execução de uma auditoria. 

2.1 Competência Técnico-Profissional 

O contador, na função de auditor independente, deve manter seu nível de 
competência profissional pelo conhecimento atualizado dos Princípios Fundamentais 
de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade, das técnicas contábeis, 
especialmente na área de auditoria, da legislação inerente à  profissão, dos conceitos 
e técnicas administrativas e da legislação específica aplicável à entidade auditada. Caso 
o auditor julgue que não tenha conhecimentos suficientes para o desenvolvimento da 
auditoria, deverá recusar o serviço.

2.2 Independência

O auditor independente deve ser independente, não podendo deixar-se influenciar 
por fatores estranhos, por preconceitos ou quaisquer outros elementos materiais ou 

POR DENTRO DO TEMA
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afetivos que resultem perda, efetiva ou aparente, de sua independência.

Ainda de acordo com a norma, está impedido de executar trabalho de auditoria 
independente o auditor que tenha tido: 

a) Vínculo conjugal ou de parentesco consanguíneo em linha reta, sem limites 
de grau.

b) Relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador 
assalariado, ainda que esta relação seja indireta, nos dois últimos anos.

c) Participação direta ou indireta como acionista ou sócio.

d) Interesse financeiro direto, imediato ou mediato, ou substancial interesse 
financeiro indireto.

e) Função ou cargo incompatível com a atividade de auditoria independente.

2.3 Responsabilidade do Auditor na Execução dos Trabalhos

A norma define que é dever do auditor ter o máximo de cuidado e atenção na 
execução do seu trabalho, devendo ser imparcial nas suas análises, lembrando 
sempre que uma opinião incorreta ou tendenciosa pode ser prejudicial para 
terceiros. Esta norma é clara quando fala que não é objetivo do auditor descobrir 
fraude, seu objetivo final é emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis 
e, caso haja alguma fraude, esta possa ser identificada.

2.4 Honorários

Para determinar os honorários dos serviços de auditoria a serem prestados, o 
auditor deve mensurar o valor dos serviços embasado em critérios técnicos, como 
relevância, risco de auditoria, complexidade, horas estimadas, deslocamento, 
estadias, e outros, que devem ser expostos na carta proposta, junto com a descrição 
dos serviços, inclusive base legal, prazo estimado para a realização dos serviços, os 
relatórios a serem emitidos e as condições de pagamentos.

2.5 Guarda da Documentação

Sobre a guarda de documentação, vimos que existe a exigência de guardar pelo 
prazo de cinco anos, a contar da data de emissão do parecer de auditoria, todo e 
qualquer documento relacionado com a auditoria realizada.

2.6 Sigilo

Resolução CFC nº 1.100, de 24 de agosto de 2007. Aprova a NBC P 1.6 – Sigilo. 

O sigilo deve ser observado na relação do auditor com outros auditores, com 
a entidade auditada, com os organismos reguladores e fiscalizadores e com 
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terceiros. O sigilo deve continuar mesmo após o fim dos contratos, ou até mesmo 
da relação do auditor com a instituição de auditoria.

2.7 Responsabilidade pela Utilização do Trabalho do Auditor Interno 

Nesta norma é permitido utilizar trabalhos do auditor interno, no entanto, ele não 
se exime da responsabilidade, então é importante que o auditor primeiramente faça 
alguns testes no trabalho efetuado pelo auditor interno buscando a credibilidade 
das suas conclusões.

2.8 Responsabilidade pela Utilização do Trabalho de Especialistas

É permitida ao profissional de auditoria contábil a utilização dos trabalhos 
de profissionais de outras áreas. O auditor terá que averiguar a competência e 
objetividade do profissional, avaliar a qualidade e suficiência do trabalho do 
especialista, antes de utilizá-lo.

2.9 Informações Anuais aos Conselhos Regionais de Contabilidade

O auditor deverá enviar, até 30 de junho de cada ano, ao Conselho Regional 
de Contabilidade, na forma a ser regulamentada pelo Conselho Federal de 
Contabilidade: as informações sobre os seus clientes, a relação dos nomes do 
seu pessoal técnico existente em 31 de dezembro do ano anterior; e a relação 
de seus clientes cujos honorários representem mais de 10% do seu faturamento 
anual, bem como os casos onde o faturamento de outros serviços prestados aos 
mesmos clientes de auditoria ultrapassarem, na média dos últimos três anos, os 
honorários dos serviços de auditoria.

2.10 Educação Profissional Continuada

O auditor, como qualquer profissional da área contábil, deverá estar em 
constante educação continuada, de forma que esteja sempre qualificado para 
assumir os trabalhos solicitados, mas caso o auditor reconheça que não está 
capacitado para executar o solicitado, deverá recusar a proposta.

2.11 Exame de Competência Profissional

O auditor independente, para poder exercer sua atividade, deverá submeter-se a 
exame de competência profissional, na forma a ser regulamentada pelo Conselho 
Federal de Contabilidade.

2.12 Manutenção dos Líderes de Equipe de Auditoria

Esta é uma norma simples de ser interpretada, bem objetiva, determinando 
cinco anos para a rotação da equipe de trabalho que poderá auditar novamente a 
mesma empresa, após três anos de afastamento da referida equipe, tudo isso com 
o intuito de manter a independência do auditor.
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2.13 Exame de Qualificação Técnica para Registro no Cadastro Nacional de 
Auditores Independentes (CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A Resolução CFC nº 1.109, de 29 de novembro de 2007, tem por objetivo aferir 
o nível de conhecimento e a competência técnico-profissional necessários para 
atuação na área da Auditoria Independente. Esta Norma aplica-se aos contadores 
que pretendem obter sua inscrição no CNAI, desde que comprovem estar 
regularmente registrados em Conselho Regional de Contabilidade.

2.14 Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de 
Auditores Independentes.

Esta norma é aprovada pela Resolução CFC nº 1.201, de 27 de novembro de 
2009 e trata das responsabilidades do auditor por seu sistema de controle de 
qualidade para auditorias e revisões de demonstrações contábeis, assim como 
outros trabalhos de asseguração e serviços correlatos. 

2.15 Revisão Externa de Qualidade pelos Pares

A Resolução do CFC nº 1.158, de 13 de fevereiro de 2009 aprovou esta nova 
norma, que se constitui em processo de acompanhamento e controle, visando 
alcançar desempenho profissional da mais alta qualidade e com o objetivo de 
avaliação dos procedimentos adotados pelo contador que atua como auditor 
independente. A revisão externa deve ser desenvolvida conforme procedimentos 
a serem detalhados pelo CRE.

3. Normas Profissionais do Auditor Interno 

Esta norma traz as determinações a serem seguidas pela pessoa do auditor 
interno. Você irá notar uma grande semelhança com as normas profissionais 
do auditor independente, pois algumas delas são praticamente iguais, mudando 
apenas a finalidade do trabalho de cada auditor. 

3.1 Competência  Técnico-Profissional

Esta norma na função de auditor interno é igual a do auditor independente. 

3.2 Autonomia Profissional

O auditor interno, não obstante sua posição funcional, deve preservar sua 
autonomia profissional.

3.3 Responsabilidade do Auditor Interno na Execução dos Trabalhos

O auditor interno deve ter o máximo de cuidado, deve ser imparcial e não deve 
expor suas conclusões. A equipe técnica deve ser composta por pessoas com 
capacitação profissional e treinamento, requeridas nas circunstâncias.



T2

23Perfil, normas e responsabilidade do auditor

3.4 Relacionamento com Profissionais de Outras Áreas

O auditor interno pode realizar trabalhos de forma compartilhada com 
profissionais de outras áreas, situação em que a equipe fará a divisão de tarefas, 
segundo a habilitação técnica e legal dos seus participantes. 

3.5 Sigilo

Esta norma também é igual à norma do auditor independente.

3.6 Cooperação com o Auditor Independente

O auditor interno deve apresentar os seus papéis de trabalho ao auditor 
independente e entregar-lhe cópias, quando este entender necessário, desde que 
seja estabelecido junto à administração da empresa.

4. Ética do Profissional Auditor

Após 26 anos de vigência do Código de Ética Profissional do Profissional de 
Contabilidade, foi aprovado através da Resolução CFC nº 803/1996 o Código de 
Ética Profissional do Contador, que tem por objetivo fixar a forma pela qual devem 
proceder os Profissionais de Contabilidade. O auditor deve ser uma pessoa idônea, 
equilibrada, de reputação ilibada, pois sua opinião baseia uma tomada de decisão. 

A profissão de auditoria exige a obediência aos princípios éticos profissionais 
que fundamentalmente se apoiam em: independência, integridade, eficiência e 
confidencialidade.

ACOMPANHE NA WEB

Acesse o artigo do site Portal de Contabilidade, Novas Normas Brasileiras de 
Auditoria devem ser aplicadas a partir de 2010.

Link: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/noticias/contabil16122009.htm>.

Acesso em: 30 abr. 2014.

Esse artigo descreve as principais alterações que estão ocorrendo nas normas 
brasileiras desde 2010.

Leia a matéria do site Portal de Contabilidade sobre a auditoria: Responsabilidade 
Legal e Ética Profissional.

Link: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/noticias/auditoria-
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responsabilidade-etica.htm>.

Acesso em: 30 abr. 2014.

Nesta matéria você ampliará seu conhecimento a respeito da responsabilidade 
e ética do auditor.

Acesse o artigo do site Portal de Contabilidade, Ampliação do Código de Ética do 
Contabilista.

Link: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/noticias/novo_cepc.htm> 

Acesso em: 30 abr. 2014.

Esse artigo apresenta as alterações que ocorreram no Código de Ética Profissional 
do Contabilista, que a partir de 14 de dezembro de 2010 passou a ser chamado de 
Código de Ética Profissional do Contador.

Leia o artigo do site Contábeis sobre A importância da auditoria contábil para a 
credibilidade das empresas.

Link: <http://www.contabeis.com.br/artigos/962/a-importancia-da-auditoria-
contabil-para-a-credibilidade-das-empresas/>.

Acesso em: 30 abr. 2014.

Nesse artigo o autor procura demonstrar a importância da auditoria e do 
profissional para as empresas, pois é através desse trabalho que a empresa tomará 
suas decisões.

Assista ao vídeo O Profissional Contábil.

Link: <http://www.youtube.com/watch?v=lLNNx9Fghyc>.

Acesso em: 28 abr. 2014.

Tempo: 6:47

Esse vídeo é muito interessante, pois aborda o código de ética profissional do 
contador.
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

A profissão do auditor encontra-se devidamente regulamentada mediante o código 
de normas, regulamentado pelo CFC em várias resoluções, como a Resolução 
CFC nº 821/1997 e subsequentes. Cite as normas profissionais de auditoria 
independente, escolha três e comente sobre elas.

Questão 2

Assim como todas as profissões, a contabilidade tem o Código de Ética Profissional 
do Contador, que tem por objetivo fixar a forma pela qual devem proceder os 
Profissionais de Contabilidade. Para exercer a função de auditor, o profissional 
deve atender aos princípios éticos profissionais que se apoiam fundamentalmente 
em: 

a) Independência, integridade, eficiência e confidencialidade.

b) Competência, integridade, eficiência e eficácia.

c) Integridade, eficácia, competência e confidencialidade.

d) Independência, competência, prudência e responsabilidade.

e) Eficácia, competência, prudência e dependência.

Questão 3

Na execução de um trabalho de auditoria o auditor tem acesso a todos os 
documentos e informações da empresa, por isso o sigilo deve ser mantido em 
diversas situações. Nesse contexto, considere as alternativas a seguir:

I. Na relação entre o auditor e a entidade auditada.

II. Na relação entre os auditores.

III. Na relação entre o auditor e os organismos reguladores e fiscalizadores.

IV. Na relação entre auditor e o Conselho Regional de Administração.
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V. Na relação entre o auditor e terceiros. 

Acerca da validade ou falsidade das afirmativas apresentadas, assinale a alternativa 
correta:

a) V, F, F, V, V.

b) F, F, V, V, F.

c) V, V, V, V, V.

d) V, V, V, F, V.

e) F, F, F, V, F.

Questão 4

Para fins de fiscalização, o auditor deverá guardar toda a documentação utilizada 
para a realização do trabalho de auditoria, tais como papéis de trabalhos, relatórios 
e pareceres. A partir da emissão do parecer, esses documentos devem ser 
guardados por quantos anos?

a) 10.

b) 3.

c) 7.

d) 6.

e) 5.

Questão 5

De acordo com as normas profissionais do auditor independente, é permitido 
que o auditor utilize relatórios elaborados pelo auditor interno para concluir seus 
trabalhos, neste caso a responsabilidade do parecer:

a) É compartilhada entre o auditor interno e o auditor externo.

b) É única e exclusiva do auditor independente.

c) É somente do auditor interno, pois o trabalho é de sua responsabilidade.

d) É da administração da empresa.

e) Se o enfoque for relevante, é do auditor interno.
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Questão 6

Após 26 anos de vigência do Código de Ética Profissional do Profissional de 
Contabilidade, foi aprovado no dia 10 de outubro de 1996, através da Resolução 
CFC nº 803/1996, o Código de Ética Profissional do Contador. Qual é o objetivo 
do código de Ética Profissional do Contador?

Questão 7

O auditor deve ser independente, não podendo deixar-se influenciar por fatores 
estranhos, por preconceitos ou quaisquer outros elementos que podem afetar sua 
independência. De acordo com as normas profissionais do auditor independente, 
quando o auditor está impedido de executar um trabalho de auditoria?

Questão 8

O auditor pode ser classificado em auditor externo e interno. Conforme você 
estudou, qual é a principal característica do que o auditor externo deve ter?

Questão 9

A Resolução nº 1.201, de 27 de novembro de 2009, do Conselho Federal de 
Contabilidade, determina que o auditor deve avaliar permanentemente sua carteira 
de clientes. Essa obrigação refere-se a qual programa?

Questão 10

Durante a execução da auditoria, o auditor tem acesso a muitas informações. 
Estas informações devem ser utilizadas somente para a execução do serviço, não 
podendo ser divulgadas em hipótese alguma. Esse procedimento representa qual 
princípio ético-profissional?

FINALIZANDO

Neste tema você aprendeu que para ser auditor contábil é preciso ser um 
contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e na CVM (Comissão 
dos Valores Mobiliários). Para ser um auditor independente deve ser cadastrado no 
CNAI (Cadastro Nacional dos Auditores Independentes) e realizar prova para atuar 
como auditor na entidade desejada.

Para a execução de um trabalho de auditoria, o auditor contábil deve ter 
independência do objeto auditado, assim poderá colher dados sem sofrer 
nenhuma influência e formar análises equitativas para a formação de pareceres 
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com informações claras e confiáveis.

As normas profissionais do auditor têm por finalidade definir a forma de agir e 
proceder do auditor no decorrer da execução do seu trabalho. As normas tratadas 
na resolução 821/2009 são:

• Competência Técnico-Profissional. 

• Independência.

• Responsabilidade do Auditor na Execução dos Trabalhos.

• Honorários.

• Guarda da Documentação.

• Sigilo.

• Responsabilidade pela Utilização do Trabalho do Auditor Interno. 

• Responsabilidade pela Utilização do Trabalho de Especialistas.

• Informações Anuais aos Conselhos Regionais de Contabilidade.

• Educação Profissional Continuada.

• Exame de Competência Profissional.

• Manutenção dos Líderes de Equipe de Auditoria.

• Exame de Qualificação Técnica para Registro no Cadastro Nacional de 
Auditores Independentes (CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

• Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores 
Independentes.

• Revisão Externa de Qualidade pelos Pares.

Aprendeu ainda que as normas dos auditores internos são bem semelhantes a 
dos auditores independentes, mudando apenas algumas finalidades do trabalho.

A partir de 2010, a classe contábil passou a ter um Código de Ética do Contador, 
este código era conhecido como Código de Ética do Profissional de Contabilidade.
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GLOSSÁRIO

Sigilo: entende-se como a obrigatoriedade de não revelar, em hipótese alguma, 
salvo as contempladas como exceções, as informações que obteve e de que tem 
conhecimento em função de seu trabalho na entidade auditada.

Competência: é um conjunto de conhecimentos que facilita a interpretação, 
compreensão, análise e resolução dos problemas.
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Honorários: é o valor a ser cobrado pela execução dos trabalhos.

Independência: é ter autonomia, não ser influenciado por nada ou ninguém.

Ética: é um conjunto de regras de conduta.



Tema 3

Pressupostos contábeis e 
demonstrações contábeis 
auditadas

1. Pressupostos Contábeis

Para adequação às normas internacionais de contabilidade, através da Resolução 
539/2008, os Princípios Fundamentais da Contabilidade passaram a ser denominados 
Pressupostos Contábeis, nesta mesma resolução foram determinadas características 
qualitativas das informações que são encontradas nas Demonstrações Contábeis. 

1.1 Características das Informações Contidas nas Demonstrações Contábeis

Foram mantidos alguns aspectos dos princípios fundamentais da contabilidade, 
e alguns dos princípios foram substituídos por normas referentes às informações 
constantes nas Demonstrações Contábeis.

De acordo com a Resolução CFC nº 1.121/2008, os pressupostos básicos são:

1.1.1 Regime de Competência

De acordo com a norma, as demonstrações contábeis são preparadas conforme o 
regime contábil de competência. Neste regime os fatos geradores são reconhecidos 
no momento em que ocorrem. Os lançamentos são feitos no período a que se 
referem, assim as demonstrações contábeis informam não só os fatos gerados 
passados envolvendo o pagamento e recebimento, mas também as obrigações a 
pagar e os direitos a receber no futuro.

1.1.2 Continuidade

De acordo com as normas, as demonstrações contábeis são normalmente 
preparadas no pressuposto de que a entidade continuará em operação no futuro 
previsível. Dessa forma, presume-se que a entidade não tem a intenção nem a 
necessidade de entrar em liquidação, nem reduzir materialmente a escala das suas 

POR DENTRO DO TEMA
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operações; se tal intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis têm 
que ser preparadas numa base diferente e, nesse caso, tal base deverá ser divulgada.

As quatro principais características qualitativas são: compreensibilidade, 
relevância, confiabilidade e comparabilidade.

1.1.3 Compreensibilidade

É importante que as informações sejam entendidas pelas pessoas. Para que isso 
aconteça é necessário ter conhecimento razoável das demonstrações contábeis e 
disposição para estudá-las.

1.1.4 Relevância

De acordo com a norma, para serem úteis as informações devem ser relevantes 
às necessidades dos usuários na tomada de decisões. As informações são relevantes 
quando podem influenciar as decisões econômicas dos usuários, ajudando-os a 
avaliar o impacto de eventos passados, presentes ou futuros, ou então confirmando 
ou corrigindo as suas avaliações anteriores. As funções de previsão e confirmação 
das informações são inter-relacionadas. 

1.1.4.1 Materialidade

Conforme a norma, a relevância das informações é afetada pela sua natureza 
e materialidade. Existem casos em que somente as informações são suficientes, 
porém em outros casos tanto a natureza quanto a materialidade são importantes. A 
materialidade depende do tamanho do item ou do erro, julgado nas circunstâncias 
específicas de sua omissão ou distorção. 

1.1.5 Confiabilidade

A informação útil deve ser confiável, segura, livre de erros. Às vezes encontramos 
informações relevantes, porém não podem ser confiáveis.

A informação confiável deve representar adequadamente as demonstrações 
contábeis, para isso é necessário que essas informações sejam contabilizadas e 
apresentadas de acordo com sua realidade, porém neutras, ou seja, imparciais. 

Na análise das informações é necessário aplicar a prudência, ou seja, certo 
grau de precaução no exercício dos julgamentos. Para ser confiável, a informação 
constante das demonstrações contábeis deve ser completa, dentro dos limites de 
materialidade e custo. 

1.1.6 Comparabilidade

Os usuários devem poder comparar as demonstrações contábeis de uma 
entidade ao longo do tempo, a fim de identificar tendências na sua posição 



T3

33Pressupostos contábeis e demonstrações contábeis auditadas

patrimonial e financeira e no seu desempenho. Uma importante implicação 
da característica qualitativa da comparabilidade é que os usuários devem ser 
informados das práticas contábeis seguidas na elaboração das demonstrações 
contábeis, de quaisquer mudanças nessas práticas e também o efeito de tais 
mudanças. 

1.2.1 Limitações na Relevância e na Confiabilidade das Informações

1.2.1.1 Tempestividade

A administração da entidade necessita ponderar os méritos relativos entre a 
tempestividade da divulgação e a confiabilidade da informação fornecida. A 
necessidade de fornecer uma informação antes que todos os fatos, transações e 
eventos ocorram pode prejudicar a confiabilidade da informação, mas se divulgada 
somente depois que todos os aspectos sejam conhecidos, a informação passa ser 
confiável.

1.2.2 Equilíbrio entre Custo e Benefício

O equilíbrio entre o custo e o benefício é uma limitação de ordem prática, ao 
invés de uma característica qualitativa. Os benefícios decorrentes da informação 
devem exceder o custo de produzi-la. A avaliação dos custos e benefícios é, 
entretanto, em essência, um exercício de julgamento.

1.2.3 Equilíbrio entre Características Qualitativas 

Na prática é frequentemente necessário um balanceamento entre as 
características qualitativas. Geralmente o objetivo é atingir um equilíbrio apropriado 
entre as características, a fim de satisfazer aos objetivos das demonstrações 
contábeis.

1.3 Visão Verdadeira e Apropriada

Nas Demonstrações Contábeis é apresentada a posição patrimonial e 
financeira, que podemos dizer ser a visão verdadeira e apropriada. No entanto, a 
estrutura conceitual não trata diretamente as normas e práticas de contabilidade; 
a aplicação das principais características qualitativas e de normas e práticas de 
contabilidade apropriadas normalmente resulta em demonstrações contábeis 
que refletem aquilo que geralmente se entende como apresentação verdadeira e 
apropriada das referidas informações.

2. Demonstrações Contábeis Auditadas

2.1 Elementos das Demonstrações Contábeis

Nas Demonstrações Contábeis podemos visualizar a situação financeira e 
econômica da empresa; nelas são transcritas as transações e são agrupadas em 
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classes, e de acordo com a norma de contabilidade essas classes são chamadas 
de elementos das demonstrações contábeis. 

As demonstrações contábeis auditadas são aquelas obrigatórias pelas 
legislações, que são:

2.2 Balanço Patrimonial (BP)

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que apresenta de forma resumida 
as contas patrimoniais da entidade, conforme a natureza. É formado por ativo e 
passivo, onde o passivo é divido em capital de terceiros e patrimônio líquido.

2.3 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

A demonstração das mutações do patrimônio líquido é composta por: capital, 
reserva de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em 
tesouraria e prejuízos acumulados.

2.4 Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE)

De acordo com Lins (2012), DRE é uma demonstração que apresenta o resultado 
econômico das operações da empresa durante o ano. 

Podemos dizer que é a forma resumida de todas as operações que foram 
realizadas pela empresa naquele exercício social, tendo como objetivo apurar o 
lucro ou prejuízo.

2.5 Demonstrações do Resultado Abrangente (DRA)

Esta demonstração passou a ser obrigatória a partir do CPC 26. Nela são 
demonstradas as alterações ocorridas no Patrimônio Líquido, através de transações 
que não foram efetuadas pelos sócios.

2.6 Demonstrações do Fluxo de Caixa (DFC)

Conforme CPC 03, a demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em 
conjunto com as demais demonstrações contábeis, proporciona informações que 
possibilitam avaliar as mudanças nos ativos líquidos de uma entidade.

As informações transmitidas por essa demonstração são muito importantes para 
avaliar a capacidade da empresa em gerar recursos e também podem melhorar a 
comparabilidade dos relatórios de desempenho operacional.

A demonstração do Fluxo de Caixa pode usar dois métodos: Método Direto e 
Método Indireto. No Método Direto os dados são obtidos diretamente das entradas 
e saídas da conta caixa e banco, em conformidade com as determinações legais; 
no Método Indireto os dados são obtidos a partir do patrimônio líquido do período 
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devidamente ajustado pelas contas que não representam entradas e saídas do 
caixa.

2.7 Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)

Para Lins, a DVA evidencia o quanto a empresa gerou de recursos e para onde 
esses recursos foram destinados. Seus dados são obtidos principalmente a partir 
da Demonstração do Resultado do Exercício.

Através dessa demonstração é possível avaliar o segmento de atividades 
produtivas, bem como a avaliação de unidades de negócios.

2.8 Notas Explicativas (NE)

As notas explicativas são o complemento das Demonstrações Contábeis, no 
sentido de melhor evidenciar as suas informações.

De acordo com o CPC 26, as notas explicativas devem:

a) Apresentar informações acerca da base para a elaboração das demonstrações 
e das políticas contábeis específicas utilizadas.

b) Divulgar a informação requerida pelos pronunciamentos, orientações e 
interpretações que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis.

c) Prover informações adicionais que não tenham sido apresentadas nas 
demonstrações contábeis, mas que sejam relevantes para sua compreensão.

2.9 Responsabilidade do Auditor em Relação à Fraude no Contexto da 
Auditoria das Demonstrações Contábeis

De acordo com a norma de auditoria, as distorções nas demonstrações 
contábeis podem originar-se de fraude ou erro. O auditor é responsável por obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis não contêm distorções 
relevantes, causadas por fraude ou erro.

ACOMPANHE NA WEB

Acesse site Portal da Contabilidade e leia o artigo Continuidade normal das 
atividades da entidade.

Link: <http://www.portaldeauditoria.com.br/normascrc/normasbrasileirasdeconta
bilidade1037.htm>.

Acesso em: 5 mai. 2014.
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Leia o artigo DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa e a Lei n° 11.638/07.

Link: <http://meuartigo.brasilescola.com/administracao/dfc-demonstracao-dos-
fluxos-caixa-lei-n-1163807.htm>.

Acesso em: 5 mai. 2014.

Neste artigo você irá verificar as alterações na Demonstração do Fluxo de Caixa 
com a nova legislação.

Leia o artigo A nova visão contábil após a lei 11.638/2007: O impacto na área 
societária e na gestão de custos das empresas brasileiras.

Link: <http://www.webartigos.com/artigos/a-nova-visao-contabil-apos-a-lei-11-
638-2007-o-impacto-na/26303/#ixzz2SSk42QUQ>.

Acesso em: 5 mai. 2014.

Através deste artigo você terá uma visão geral do impacto causado pela lei 
11.638/2007 na legislação contábil.

Acesse o site e leia o artigo Principais Alterações na Estrutura das Demonstrações 
Contábeis a Lei nº 11.638/07.

Link: <http://www.facsaoroque.br/novo/publicacoes/pdfs/ricardo_eliane.pdf>.

Acesso em: 5 maio 2014.

Este artigo ampliará seus conhecimentos sobre as alterações ocorridas nas 
demonstrações contábeis com a lei nº 11.638/2007.

Acesse ao vídeo Demonstrações Contábeis – Aspectos Relevantes.

Link: <http://www.youtube.com/watch?v=M4-QHz-66Aw>.

Tempo: 5:13

Acesso em: 5 maio 2014. 

A entrevista apresenta os aspectos relevantes das alterações das Demonstrações 
Contábeis.

Assista ao vídeo Fraude Contábil da Parmalat.

Link: <http://www.youtube.com/watch?v=c_Kj5eu5hIo>.

Tempo: 5:34

Acesso em: 5 maio 2014.

Neste vídeo podemos verificar um caso real de fraude nos balanços.
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Após assistir às teleaula, vídeos e leituras, comente o que você entende por 
Pressupostos Contábeis e cite um exemplo de pressuposto.

Questão 2

Os objetos de análise do auditor são as demonstrações contábeis e, conforme a 
legislação, existem algumas obrigatórias. As demonstrações contábeis obrigatórias 
são:

a) Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Fluxo 
de Caixa (DFC), Demonstração do Valor Adicionado (DVA) e Demonstração do 
Resultado Abrangente (DRA).

b) Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL).

c) Somente Demonstração do Resultado Abrangente.

d) Somente Balanço Patrimonial.

e) Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração de Resultado do 
Exercício e Demonstração de Caixa.

Questão 3

A informação contábil propicia revelações importantes sobre a entidade, 
principalmente as contidas nas demonstrações contábeis úteis para os usuários, 
que são chamadas de características qualitativas. As principais características 
qualitativas são:

a) Passividade, demonstração, operacionalização e comparabilidade.

b) Veracidade, oportunidade, passividade e operacionalização.
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c) Compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade.

d) Relevância, competência, confiabilidade e passividade.

e) Compreensibilidade, relevância, competência e comparabilidade.

Questão 4

Consiste no emprego de um certo grau de precaução no exercício dos julgamentos 
necessários a estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que 
ativos ou receitas não sejam superestimados e que passivos ou despesas não 
sejam subestimados. É como determina o princípio de:

a) Atualização Monetária.

b) Competência.

c) Registro pelo Valor Original.

d) Oportunidade.

e) Prudência.

Questão 5

Como estudamos, os pressupostos contábeis norteiam o trabalho da auditoria 
externa. Acerca dos pressupostos contábeis, é correto afirmar que:

a) Na continuidade, as demonstrações contábeis são normalmente preparadas 
seguindo o pressuposto de que a entidade continuará no futuro previsível.

b) No regime de competência, os efeitos das transações e outros eventos não 
são reconhecidos quando ocorrem e não são lançados nos registros contábeis, e 
também não são reportados nas demonstrações contábeis dos períodos a que se 
referem.

c) Na materialidade, a relevância não é afetada pela sua natureza e materialidade.

d) A compreensibilidade não é uma qualidade essencial das informações 
apresentadas nas demonstrações contábeis.

e) Para ser confiável a informação deve ser parcial, ou seja, não precisa ser neutra.

Questão 6

Como estudamos, as notas explicativas são o complemento das Demonstrações 
Contábeis, no sentido de melhor evidenciar as suas informações. De acordo com 
o CPC 26, como devem ser as notas explicativas?
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Questão 7

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) é uma das 
demonstrações contábeis obrigatórias. Qual é a composição do grupo de contas 
do Patrimônio Líquido que é evidenciado na DMPL?

Questão 8

A norma de contabilidade sofreu algumas alterações para se adequar às normas 
internacionais de contabilidade. Para isso, a Resolução 539/2008 efetuou 
alterações nos Princípios Fundamentais de Contabilidade. Como esses Princípios 
são atualmente denominados?

Questão 9

Através da análise das demonstrações contábeis podemos visualizar a saúde 
financeira econômica da empresa. De acordo com os pressupostos básicos, as 
demonstrações contábeis são preparadas conforme qual regime contábil?

Questão 10

De acordo com o CPC 26, a DRA passou a ser uma demonstração contábil 
obrigatória. Conceitue DRA.

FINALIZANDO

Neste tema você pôde verificar uma das alterações da Lei 11.638/2007, 
foram abordados os princípios fundamentais de contabilidade, que passaram 
a ser denominados Pressupostos Contábeis, e ainda foram determinadas as 
características qualitativas das informações contidas nas demonstrações contábeis. 
Você aprendeu sobre as demonstrações contábeis auditadas, os elementos das 
demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis são a base para o trabalho 
do auditor, nelas podemos visualizar a situação financeira e econômica da empresa. 
As demonstrações contábeis auditadas são aquelas obrigatórias pela legislação, 
que são: Balanço Patrimonial, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, 
Demonstração do Valor Adicionado e Demonstração do Resultado Abrangente. 
Neste tema você ainda pôde conhecer a responsabilidade do auditor em relação 
à fraude no contexto da auditoria das demonstrações contábeis; sabemos que 
distorções nas demonstrações contábeis podem decorrer de fraude ou erro, desta 
forma o auditor é responsável por obter segurança de que não ocorra nenhuma 
distorção de informações.
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GLOSSÁRIO

Custo: são gastos que a entidade realiza com o objetivo de por o seu produto 
pronto para ser comercializado, fabricando-o ou apenas revendendo-o, ou o de 
cumprir com o seu serviço contratado.

Método: é um meio utilizado para obter um resultado.

Princípios: é uma regra que orienta e determina o que se deve fazer.

Lucro: é o retorno positivo de um  investimento  feito por um indivíduo ou uma 
pessoa nos negócios.

Prejuízo: é qualquer dano ou perda que reduz a qualidade ou o valor de algo.

Retorno: resultado em valor financeiro sobre o capital investido.



Tema 4

Papéis de trabalho, programa e 
processo de auditoria

1. Papéis de Trabalho (WPs)

1.1 Conceito e Objetivos dos Papéis de Trabalhos

A NBC TA 200 apresenta o seguinte conceito:

POR DENTRO DO TEMA

Documentação de auditoria é o registro dos procedimentos 
de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante 
obtida e conclusão alcançada pelo auditor (usualmente 
também é utilizada a expressão papéis de trabalho).

De acordo com Lins (2012), papéis de trabalho são os instrumentos de evidenciação 
de todo o trabalho do auditor externo/independente. Neles são listados e comprovados 
todos os procedimentos efetuados pelo responsável pela elaboração.

Conforme Almeida (2009), os principais objetivos dos papéis de trabalho de 
auditoria são os seguintes:

• Atender às normas de auditoria geralmente aceitas.

• Acumular as provas necessárias para suportar o parecer do auditor.

• Auxiliar o auditor durante a execução de seu trabalho.

• Facilitar a revisão por parte do auditor responsável, a fim dele assegurar-se de que 
o serviço foi efetuado de forma correta.
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• Servir como base para avaliação dos auditores.

• Ajudar no trabalho da próxima auditoria (um conjunto de papéis de trabalho bem 
preparados serve de guia na auditoria do outro exercício social; concorrendo para que 
ela seja conduzida de forma mais eficiente).

• Representar na justiça (no caso de ser movida uma ação contra o auditor ou a 
firma de auditoria) as evidências do trabalho executado.

Podemos dizer que os papéis de trabalho são documentos que contêm 
informações e anotações suficientes para que o auditor dê base legal ao seu 
trabalho de auditoria.

O auditor deve anotar nos papéis de trabalho tudo o que foi realizado pela 
equipe de trabalho, desde a coleta de dados até as respostas recebidas por 
questionamentos referentes à empresa auditada. Conforme já estudamos, o prazo 
para guardar esses documentos é de cinco anos, contados a partir da emissão de 
sua opinião sobre determinada transação. 

1.2 Evidências das Verificações

De acordo com Attie (2011, p. 202), a indicação dos exames realizados pelo 
auditor normalmente é praticada com a utilização dos seguintes artifícios:

• Tiques explicativos – são os sinais peculiares que o auditor utiliza para indicar 
um exame praticado.

• Letras explicativas – correspondem aos exames praticados pelo auditor, 
necessitam de uma explicação adicional ao exame efetuado.

• Notas explicativas – correspondem aos exames praticados pelo auditor; 
geralmente têm conotação de ordem geral e não podem ser indicadas através de 
tiques e letras explicativas.

Esses tiques, letras ou notas geralmente são colocados ao lado da informação 
auditada, para identificar dessa forma que aquele trabalho foi elaborado.

• Alguns exemplos de tiques:

• Soma conferida.

• Conferimos com razão geral.

• Conferimos com nossos papéis de trabalho.

• Soma conferida.

• Conferimos com o somatório dos registros analíticos.
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• Conferimos com documento suporte.

• Totalizado.

Os sinais devem ser padronizados, ou seja, devem ter sempre o mesmo 
significado. Existem várias formas para codificar os papéis de trabalho: numeração 
sequencial, letras, combinação de letras e números, entre outras.

Não há padrões ou regras para codificação, porém, ao definir e adotar uma 
forma como referência, deverá seguir a mesma até o fim, para facilitar ao arquivar 
os papéis de trabalho.

1.3 Aspectos Fundamentais dos Papéis de Trabalhos

De acordo com Attie (2011), o auditor deverá considerar alguns aspectos 
relativos à forma da estrutura, a saber:

• Completabilidade: os papéis de trabalho devem ser completos por si só, 
evitando assim que o revisor destes tenha que recorrer a novas informações para 
fundamentar o que foi executado pelo auditor.

• Objetividade: os papéis de trabalho devem ser objetivos, de forma que se 
entenda aonde o auditor pretende chegar. Não se deve divagar nas conclusões 
e observações obtidas no decorrer da auditoria, para que seja possível manter a 
objetividade do trabalho.

• Concisão: os papéis de trabalho devem ser concisos, de forma que todos 
entendam sem a necessidade de explicações por parte da pessoa que os elaborou. 
Qualquer pessoa com conhecimento razoável de auditoria deve ser capaz de 
interpretar a maneira com que foi conduzido o trabalho.

• Lógica: os papéis de trabalho devem ser elaborados de forma lógica, racional, 
na sequência natural do objetivo a ser atingido. A “abertura” de papéis de trabalho 
com rigor lógico, desencadeamento de etapas, favorece a revisão e o entendimento 
do que foi executado pelo auditor.

• Limpeza: os papéis de trabalho devem ser limpos, de forma a não prejudicar 
o entendimento. Excesso de informações, fontes de pesquisa, ao invés de 
demonstrarem a profundidade dos exames, podem deixar transparecer falta de 
planejamento, o que pode prejudicar o entendimento do trabalho realizado.

1.4 Divisão dos Papéis de Trabalho

De acordo com Attie (2011), existem ainda duas categorias de papéis de trabalho 
que podem ser divididos em:

• Pasta de papéis permanentes que contém as informações utilizáveis em bases 
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permanentes.

• Pasta de papéis em curso, que contém as informações utilizáveis somente 
para o trabalho em curso.

1.5 Tipos de Papéis de Trabalho 

De acordo com Attie (2011), embora haja diferenças entre os papéis de trabalho, 
existem tipos comuns que merecem ser analisados, entre outros:

• Lançamento de ajuste.

• Ponto de recomendação.

• Memorando.

• Balancete de trabalho.

• Análise.

• Conciliação.

• Programa de auditoria.

2. Programa de Auditoria

De acordo com Hernandez (2012), programa de auditoria é um documento 
elaborado na fase de planejamento e revisado na fase de execução da auditoria, 
que visa definir os meios mais eficientes e oportunos para se atingirem os objetivos 
da auditoria. Deve definir, para a fase de execução, as atribuições de cada membro 
da equipe de auditoria e respectivos prazos, que devem ser compatíveis com a 
complexidade e importância de cada tarefa, como:

1. Objetivo do procedimento, objeto do programa de auditoria.

2. Escopo da auditoria.

3. As técnicas e os procedimentos a serem utilizados.

4. Os critérios de seleção de amostra.

5. As etapas a serem cumpridas e respectivos cronogramas de execução.

6. Os recursos humanos necessários, especificando a qualificação exigida.

7. Referência ao planejamento da auditoria.

2.1 Elaboração e Revisão do Programa de Auditoria

O programa de auditoria deve ser preparado analisando-se a natureza e o 
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tamanho da empresa ou o setor examinado, as políticas e o sistema de controle 
interno estabelecidos e as finalidades do exame que será efetuado.

Ainda de acordo com Hernandez (2012), o programa de auditoria deve conter 
requisitos mínimos, como:

a) Objetivo do trabalho.

b) Aspectos fundamentais de controles internos.

c) Procedimentos de auditoria e momento em que serão efetuados.

d) Extensão dos trabalhos que se considera necessária para que o auditor possa 
concluir sobre os mesmos.

Para que o programa atenda aos objetivos propostos, devem ser constantemente 
revisados.

2.2 Vantagens e Desvantagens dos Programas de Auditoria

Conforme Hernandez (2012), as principais vantagens de um programa de 
auditoria bem preparado são:

a) Permitir a fixação da importância relativa a cada trabalho.

b) Enfatizar o exame das áreas prioritárias.

c) Possibilitar a divisão racional do trabalho entre os elementos da equipe.

d) Facilitar a administração do trabalho.

e) Antecipar a descoberta de problemas.

f) Poder ser empregado, com adaptação, em mais de um trabalho.

As desvantagens são: limitar a capacidade de criação pessoal, na medida em que 
pode tornar mecânico o trabalho do auditor, e o risco de que algum procedimento 
não seja aplicado somente porque foi omitido do programa.

3. Processo de Auditoria

O processo de auditoria compreende três grandes fases:

• Planejamento.

• Procedimentos de auditoria para obtenção de evidências.

• Emissão do parecer.

O planejamento da auditoria envolve a definição de estratégia global para o 
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trabalho e o desenvolvimento de plano de auditoria.

De acordo com as Normas de Auditoria, os procedimentos de auditoria são 
o conjunto de técnicas que permitem ao auditor obter evidências ou provas 
suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião sobre as demonstrações 
contábeis auditadas.

Os procedimentos de auditoria compreendem duas partes básicas:

• Testes de transações – consistem basicamente no exame da documentação 
que, em conjunto, suporta os lançamentos e saldos contábeis.

• Testes de saldos – são procedimentos de confirmação dos saldos das contas 
através de exames extracontábeis como, por exemplo, inventário físico e circulante.

Conforme Lins (2012), os testes de transações podem ser divididos nas seguintes 
fases:

a) Obtenção do universo de documentação que compõe o saldo da conta. 
Exemplo: a listagem das notas fiscais no caso da conta clientes ou fornecedores.

b) De posse da listagem de todos os documentos, o passo seguinte é selecionar 
aqueles que serão objetivo de verificação. A seleção documental deve ser, 
obrigatoriamente, aleatória/randômica, ou seja, o auditor não deve interferir na 
seleção. Para tanto o auditor deve utilizar sempre que possível de meios eletrônicos 
para a seleção como, por exemplo, a planilha do Excel.

c) De posse dos documentos selecionados (amostragem), o auditor procede 
as análises e evidencia nos WPS os procedimentos de auditoria executados e as 
suas constatações.

Emissão do parecer é o instrumento pelo qual o auditor expressa sua opinião, 
em obediência às normas de auditoria, após a realização de todo o trabalho de 
campo, reunindo provas e evidências sobre as demonstrações contábeis.

ACOMPANHE NA WEB

Acesse o site da Auditoria em Foco, e leia o artigo Papéis de Trabalho.

Link: <http://auditoriaemfoco.blogspot.com.br/2011/04/papéis-de-trabalho.html>.

Acesso em: 5 mai. 2014.

Neste link você irá saber mais sobre os papéis de trabalho.
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Leia o artigo Papéis de Trabalho na Auditoria Interna.

Link: <http://www.portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna/papéis-de-trabalho-
de-auditoria-interna.asp>.

Acesso em: 5 mai. 2014.

Neste artigo você poderá conhecer um pouco sobre os papéis de trabalho 
utilizados na auditoria interna.

Acesse a entrevista Programas de auditoria interna para empresas contábeis.

Link: <http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=47260>.

Acesso em: 5 mai. 2014.

Nesta entrevista do senhor Renato Francisco Toiga é abordada a importância dos 
procedimentos de auditoria.

Acesse o artigo da Universidade da Amazônia, Formas de Auditoria.

Link: <http://arquivos.unama.br/nead/gol/gol_cont_8mod/auditoria/pdf/
aula07(25).pdf>.

Acesso em: 12 maio 2014.

Neste artigo são apresentados diversos instrumentos para executar o trabalho de 
auditoria, que é feito com base em amostragem.

Videoaula demonstrativa sobre Etapas da auditoria e exames dos registros, com 
o professor Rodrigo Lima.

Link: <http://www.youtube.com/watch?v=qBeRkU_JTXE>.

Tempo: 3:00

Acesso em: 12 maio 2014. 

A entrevista apresenta os aspectos relevantes das alterações das Demonstrações 
Contábeis.

Assista à videoaula com o professor Osmar Pastore.

Link: <http://www.youtube.com/watch?v=4elQJcrlxxY&list=PL78563C37DAD2
CB74>.

Tempo: 13:47

Acesso em: 12 maio 2014.
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Nesta videoaula o professor aborda auditoria, suas finalidades, objetivos, conceitos 
e processos de execução.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Após os estudos das leituras indicadas, videoaulas e explicações do professor, 
aprendemos que os processos de auditoria são divididos em três grandes fases: 
Planejamento, Procedimento de auditoria para obtenção de evidências e Emissão 
de Parecer.  Acerca deste assunto, comente sobre Procedimentos de Auditoria.

Questão 2

Considere as seguintes alternativas:

I. Os papéis de trabalho constituem evidências do trabalho executado pelo auditor.

II. Os papéis de trabalho devem ser guardados pelo prazo de três anos.

III. Os papéis de trabalho, por serem confidenciais, são de propriedade da empresa; 
o auditor deve entregá-los para a empresa ao final do trabalho.

IV. Os papéis de trabalho são o conjunto de documentos, apontamentos do 
auditor.

Acerca da validade ou falsidade das afirmativas, assinale a alternativa correta:

a) F, F, F, F.

b) F, V, F, F.

c) V, V, V, V.

d) F, V, V, F.

e) V, F, F, V.
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Questão 3

De acordo com as normas de auditoria, os papéis de trabalho devem seguir um 
padrão definido. Com base nesta afirmação, julgue as alternativas a seguir sobre 
a regra básica dos papéis de trabalho, utilizando (C) para certo e (E) para errado.

a) (__) Os papéis de trabalho devem ser concisos, limpos e sem erros matemáticos 
e objetivos.

b) (__) Os papéis de trabalho devem incluir todos os dados pertinentes, inclusive 
os irrelevantes. 

c) (__) Os papéis de trabalho devem ser limpos, claros e evidenciar a obediência às 
normas de auditoria.

d) (__) Os papéis de trabalho devem ser limpos, claros e corretos, e ainda sem 
erros matemáticos.

e) (__) Os papéis de trabalho devem ser limpos, claros e os valores podem conter 
erros matemáticos.

Questão 4

Conforme estudamos, existem várias formas para codificar os papéis de trabalho: 
numeração sequencial, letras, combinação de letras e números, entre outras. 
Desta forma, o objetivo de se codificar e referenciar os papéis de trabalho é:

a) Facilitar de imediato a identificação.

b) Marcar os pontos importantes para o relatório.

c) Estabelecer o processo de auditoria.

d) Avaliar os auditores.

e) Avaliar o trabalho dos administradores e funcionários.

Questão 5

O plano de ação detalhado, elaborado na fase de planejamento e revisado na 
fase de execução da auditoria, que tem como objetivo orientar adequadamente o 
trabalho do auditor, denomina-se:

a) Programa de controle.

b) Programa de amostragem.

c) Programa de teste.
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d) Programa de auditoria.

e) Relatório de auditoria.

Questão 6

O programa de auditoria deve ser preparado analisando, entre outras, a natureza, 
tamanho da empresa, política e o sistema de controle interno estabelecido. As 
características do programa de auditoria variam de caso para caso, porém é 
possível estabelecer requisitos mínimos que todo programa deve ter. Quais são 
esses requisitos?

Questão 7

Nos papéis de trabalho são relatados os exames praticados pelo auditor, são 
registradas de forma escrita e permanente as informações obtidas, são o espelho 
da pessoa do auditor que os preparou. Quais são os aspectos fundamentais dos 
papéis de trabalho? Comente.

Questão 8

De acordo com as Normas de Auditoria, os procedimentos de auditoria são o 
conjunto de técnicas que permite ao auditor obter evidências ou provas suficientes 
e adequadas para fundamentar sua opinião sobre as demonstrações contábeis 
auditadas. Os procedimentos de auditoria compreendem duas partes básicas, 
quais são essas partes?

Questão 9

Conforme estudamos, os papéis de trabalho são os instrumentos de evidenciação 
de todo o trabalho do auditor externo/independente. Quais são os principais 
objetivos dos papéis de trabalho de auditoria?

Questão 10

O programa de auditoria serve como guia e instrumento de controle para a 
execução, deve abranger todas as áreas a serem efetuadas pelo auditor. Comente 
quais são as vantagens e desvantagens de um programa de auditoria.

FINALIZANDO

Neste tema você aprendeu o conceito e o objetivo dos papéis de trabalho do 
auditor, que seriam as anotações efetuadas durante a execução do trabalho. 
Estes papéis de trabalho são marcados por caracteres como tiques, letras e notas. 
Essas marcações são geralmente colocadas ao lado das informações auditadas. 
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O auditor deve considerar os seguintes aspectos relativos à estrutura do trabalho: 
completabilidade, objetividade, concisão, lógica e limpeza. Existem vários modelos 
de papéis de trabalho. Você estudou também sobre programas e processos de 
auditoria, que são os documentos elaborados na fase de planejamento, ou seja, 
em que o auditor irá determinar a forma e pontos a serem examinados. Esses 
programas, quando bem preparados, podem trazer muitas vantagens ao trabalho 
de auditoria. Você aprendeu ainda que o processo de auditoria é dividido em 
planejamento, procedimentos e emissão do parecer.
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REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO

Teste: exame realizado para a verificação da veracidade de algo.

Transações: são as movimentações/negociações realizadas entre contas/pessoas.

Saldo: é o que sobra depois dos ajustes de contas.
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Revisão: é uma nova análise ou novos exames da matéria em estudo.

Amostragem: é a escolha de uma determinada conta e/ou quantidade para estudo.



Tema 5

Procedimentos e testes de 
auditoria – ativo e passivo 
circulante

1. Procedimentos e Testes de Auditoria 

De acordo com Attie (2012), procedimentos de auditoria são conjuntos de técnicas 
que permitem ao autor obter evidências ou provas suficientes e adequadas para 
fundamentar sua opinião sobre as demonstrações contábeis e abrangem os testes de 
observância e os testes substantivos.

Na aplicação dos testes de observância e substantivos, o auditor deve considerar 
os seguintes procedimentos técnicos básicos: inspeção, observação, investigação e 
confirmação, cálculo, revisão analítica.

A aplicação dos procedimentos de auditoria precisa estar atrelada ao objetivo 
que se pretende atingir. Os procedimentos de auditoria representam os trabalhos 
que serão executados pelo auditor para a obtenção da evidência de auditoria. Esses 
procedimentos dependem de vários fatores que serão analisados pelo auditor na fase 
de planejamento.

Conforme Hernandez (2012), para a seleção dos procedimentos, o auditor deve 
observar:

• Considerações gerais sobre a empresa auditada.

• Determinação dos riscos de auditoria.

• Atualização das informações bases.

• Determinação dos componentes significativos.

• Identificação dos objetivos e riscos relativos a cada componente significativo.

• Planejamento da abordagem geral da auditoria.

POR DENTRO DO TEMA
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Ainda conforme Hernandez, para cada área das demonstrações contábeis 
identificaremos:

• Relações Patrimoniais: operações que envolvem a conta sob auditoria e que tem 
como contrapartida contas patrimoniais (ativos, passivos e patrimônio líquido).

Relações de Resultado: operações que envolvem a conta sob auditoria e que 
tem como contrapartida contas de resultado (receitas e despesas).

No período de desenvolvimento do trabalho o auditor se dedica a colher 
evidências necessárias para a formulação de sua opinião sobre as demonstrações 
contábeis, e assim aplica certos testes que lhe proporcionam alcançar seus 
objetivos.

Para colher as evidências que lhe proporcionem atestar a fidedignidade das 
demonstrações contábeis, o auditor emprega vários métodos, que chamamos de 
técnicas de auditoria.

As técnicas de auditoria mais usuais, de acordo com Attie, são as seguintes:

• Exame e contagem física – é a verificação in loco do objetivo. Esse procedimento 
é utilizado para as contas do ativo e consiste em identificar fisicamente o bem 
declarado nas demonstrações financeiras, tendo como exemplo ativos que 
normalmente são submetidos à contagem física pelo auditor: dinheiro em caixa, 
estoques, títulos (ações, títulos de aplicação financeira) e bem do ativo imobilizado.

• Circularização – esse procedimento é utilizado pelo auditor para confirmar, 
por meio de carta, bens de propriedades da empresa em poder de terceiros, direitos 
a receber e obrigações, conforme exemplificado: dinheiro em conta corrente 
bancária, contas a receber de clientes, estoque em poder de terceiros, títulos em 
poder de terceiros, contas a pagar a fornecedores e empréstimos a pagar.

• Conferência de cálculos – é o procedimento voltado para a constatação das 
operações aritméticas.

• Inspeção dos documentos – é o procedimento de auditoria voltado para 
a comprovação das transações que, por questões legais, comerciais ou de 
controle, são evidenciadas por documentos comprobatórios da efetividade destas 
transações. 

• Averiguação – essa técnica consiste em fazer perguntas e obter respostas 
favoráveis para a elucidação de certas questões, que podem conduzir a um 
incremento na profundidade dos exames ou, em sentido oposto, a não realização 
de determinado teste de auditoria.

• Correlação – essa técnica deriva da utilização do método das partidas dobradas 
para o recolhimento contábil das transações.
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1.1 Procedimentos e Testes de Auditoria – Ativo Circulante

1.1.1 Ativo Circulante – Disponível

O disponível é composto pelas contas: caixa, bancos e aplicações financeiras, ou 
seja, recursos financeiros da empresa para a utilização imediata.

1.1.1.2 Procedimentos de Auditoria no Disponível

Conforme Lins (2012), um dos principais objetivos da auditoria do disponível é 
certificar-se da existência dos valores de posse/propriedade da empresa, bem como 
que não haja ônus sobre seus componentes.

Na análise do caixa o principal procedimento é a contagem física; no banco é 
utilizada a conciliação bancária elaborada pelo cliente para cada banco; e para as 
aplicações financeiras são avaliados os valores, vencimentos e taxas das aplicações, de 
forma a calcular o valor da receita de juros pro rata tempare para a data do fechamento 
do balanço.

De acordo com Attie (2012), a auditoria do disponível tem a finalidade de:

a) Determinar sua existência, que poderá estar na empresa, em bancos ou com 
terceiros.

b) Determinar se é pertencente à empresa.

c) Determinar se foram utilizados os princípios de contabilidade.

d) Determinar a existência de restrições de uso ou de vinculações em garantia.

e) Determinar se está corretamente classificado no balanço patrimonial e se as 
divulgações cabíveis foram expostas por notas explicativas.

1.1.2 Ativo Circulante – Clientes

Cliente é formado pelas vendas a prazo da empresa, ou seja, ela representa quanto 
a empresa tem a receber.

De acordo com Attie (2012), a auditoria do disponível tem a finalidade de:

a) Determinar sua existência e representatividade contra os devedores envolvidos.

b) Determinar se é de propriedade da empresa.

c) Determinar se foram utilizados os princípios de contabilidade.

d) Determinar a existência de restrições de uso ou de vinculações em garantia 
ou de contingências.
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e) Determinar se está corretamente classificado no balanço patrimonial e que 
as divulgações cabíveis foram expostas por notas explicativas.

1.1.3 Ativo Circulante – Estoques

Esta conta representa os valores mais significativos do ativo circulante. 

De acordo com Lins (2012), os estoques compreendem bens adquiridos 
e destinados à venda, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por um 
varejista para revenda ou terrenos e outros imóveis para revenda.

Conforme Attie (2012), a auditoria dos estoques tem a finalidade de:

a) Determinar sua existência, que poderá estar na empresa, em custódia com 
terceiros ou em trânsito.

b) Determinar se é pertencente à empresa.

c) Determinar se foram aplicados os princípios de contabilidade.

d) Determinar a existência de estoques penhorados ou dados em garantias.

e) Determinar se estão corretamente classificados no balanço patrimonial e se 
as divulgações cabíveis foram expostas por notas explicativas.

1.1.4 Ativo Circulante – Despesas Pagas Antecipadamente

As auditorias das despesas antecipadas, classificáveis como ativo circulante, de 
acordo com Attie, têm a finalidade de: 

a) Determinar se representam gastos efetivos da empresa que irão beneficiar o 
período subsequente.

b) Determinar se foram utilizados em bases uniformes os princípios de 
contabilidade.

c) Determinar se estão corretamente classificadas no balanço patrimonial e se 
as divulgações cabíveis foram expostas nas notas explicativas.

O exame de auditoria das despesas antecipadas deve ser feito por meio de 
uma revisão dos itens que a compõem e determinar se estão de acordo com os 
princípios contábeis, observando se:

a) A despesa é real e está contabilizada por seu valor correto, o que pode ser 
confirmado por intermédio do exame documental.

b) A despesa é realmente ativável e merece ser amortizada ao longo do tempo, 
não se justificando com sua contabilização diretamente a despesa.
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Os valores amortizados no período são adequados e naturalmente envolvem 
todos aqueles que deveriam ter sido levados à despesa no período em exame.

2. Procedimentos e Testes de Auditoria – Passivo Circulante

O passivo representa os recursos de terceiros aplicados na empresa e, 
consequentemente, as obrigações da empresa para com esses terceiros.

As obrigações podem ser classificadas em:

• Passivo Circulante: obrigações com prazo de vencimento até o final do 
próximo exercício social.

• Exigível a longo prazo: obrigações com prazo de vencimento após o final do 
próximo exercício social.

2.1 Passivo Circulante – Fornecedores

Nesta conta são registradas as obrigações da empresa junto aos seus 
fornecedores.

De acordo com Lins (2012), os principais objetivos da auditoria da conta 
fornecedores são verificar se seus valores são efetivamente devidos e se estão 
corretamente avaliados e registrados. Os papéis de trabalho mínimos a serem 
realizados são:

• Inicial com saldo do balanço patrimonial.

• Composição do saldo com os respectivos vencimentos.

• Seleção aleatória dos fornecedores que serão testados.

Os principais procedimentos de auditoria realizados nesta conta são: 
Circularização de fornecedores e Teste de liquidação subsequente. 

2.2 Passivo Circulante – Salários e Encargos a Pagar

Representa o valor de salários e encargos incidentes sobre a folha. Além dos 
valores descontados mensalmente dos funcionários, a empresa tem obrigações 
mensais, que são recolhidas aos cofres públicos.

Os papéis de trabalho elaborados são:

• Inicial com o saldo do balanço patrimonial.

• Composição mensal dos valores relativos à folha de pagamento.
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2.3 Passivo Circulante – impostos a recolher

Esta conta refere-se aos tributos devidos pela empresa que não se relacionam 
diretamente com a folha de pagamento. É constituída pelas seguintes contas: 
Imposto de Renda, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social, Programa de Integração Social, Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

2.4 Passivo Circulante – Empréstimos

Esta conta abrange as obrigações da empresa junto à instituição financeira. 
Pode ser classificada em passivo circulante ou não circulante.

A averiguação é feita pelo exame dos contratos e títulos representativos das 
dívidas, investigação e confirmação por meio de circularização de bancos.

ACOMPANHE NA WEB

Leia o artigo Técnicas e procedimentos de auditoria.

Link: <http://www.iaulas.com.br/site/arquivo/11163/apostilas-concursos/
contabilidade/tecnicas-e-procedimentos-de-auditoria.html>.

Acesso em: 16 maio 2014.

Leia o artigo Testes em auditoria: Uma Revisão Conceitual Aplicável na Prática.

Link: <http://www.portaldeauditoria.com.br/artigos/testesemauditoria.htm>.

Acesso em: 16 maio 2014.

Este artigo irá ampliar seus conhecimentos sobre testes de auditoria.

Acesse o Portal de Auditoria e leia o artigo Amostragem em auditoria 
independente.

Link:<http://www.portaldeauditoria.com.br/legislacao/normas/amostragememauditoria.
htm>. Acesso em: 16 maio 2014.

Com este artigo você poderá aprofundar seus conhecimentos sobre as amostragens 
de auditoria.

Leia o artigo Programas de Auditoria para Contas do Ativo.
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Link: <http://www.geocities.ws/seminariounb/arquivos/grupo7turmab.pdf>.

Acesso em: 16 maio 2014.

Neste artigo você poderá conhecer um pouco mais sobre os programas de 
auditoria no ativo.

Acesse o Portal de Contabilidade e leia a matéria Empréstimos e financiamentos 
– Contabilização.

Link:<http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/emprestimosefinanciamentos.
htm>. Acesso em: 16 maio 2014.

Esta matéria explica de forma clara e objetiva sobre a contabilização da conta 
empréstimos/financiamento.

Assista à videoaula do professor Servilha, Ativo circulante e ativo não Circulante.

Link: <http://www.youtube.com/watch?v=WI1mIyXbUnM>.

Tempo: 8:31

Acesso em: 16 maio 2014.

Nesta teleaula o professor Servilha aborda o Ativo Circulante, que é parte integrante 
das demonstrações contábeis de todas as entidades e deve demonstrar itens 
específicos.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Com base nos conhecimentos adquiridos após as leituras e videoaulas sobre 
procedimentos e testes de auditoria, comente o assunto.
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Questão 2

Ao realizar os testes de auditoria, o auditor reúne conteúdos comprobatórios para 
então planejar o trabalho de auditoria, sendo que os testes são aplicados com 
a finalidade de obter a confirmação das informações oferecidas pela entidade 
e verificar a confiabilidade e transparência da mesma. Acerca deste assunto, 
podemos afirmar que os testes substantivos têm como objetivo:

a) A obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados 
produzidos pelo sistema financeiro da empresa.

b) A obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e velocidade dos dados 
produzidos pelo sistema contábil da empresa.

c) A suposição de evidências quanto à suficiência, exatidão e valor dos dados 
produzidos pelo sistema financeiro da empresa.

d) A obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados 
produzidos pelo sistema contábil da empresa.

e) A suposição de evidências quanto à suficiência, exatidão e velocidade dos dados 
produzidos pelo sistema contábil da empresa.

Questão 3

Para colher as evidências que lhe proporcionem atestar a fidedignidade das 
demonstrações contábeis, o auditor emprega vários métodos, que chamamos de 
técnicas de auditoria. As técnicas de auditoria mais usuais são:

a) Exame e contagem física, circularização, conferência de cálculos, inspeção dos 
documentos, averiguação. 

b) Circularização, contratos e vendas.

c) Circularização, inspeção dos documentos, averiguação e perícia.

d) Exame e contagem física, circularização, contratos e vendas.

e) Coberturas de seguros, inspeção dos documentos, averiguação e perícia.

Questão 4

Conforme estudamos, um dos principais objetivos da auditoria do disponível é 
certificar-se da existência dos valores de posse/propriedade da empresa, bem 
como que não haja ônus sobre seus componentes. Para atingir o objetivo proposto, 
o principal procedimento a ser utilizado é:

a) Coleta de documentos.
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b) Verificar saldos da conta corrente.

c) Circularização dos saldos.

d) Contagem física.

e) Verificação das contas cobráveis.

Questão 5

O passivo representa os recursos de terceiros aplicados na empresa e, 
consequentemente, as obrigações da empresa para com esses terceiros. Essas 
obrigações podem ser classificadas em:

a) Passivo não circulante e exigível a longo prazo.

b) Passivo circulante e exigível a longo prazo.

c) Passivo não circulante e realizável a longo prazo.

d) Passivo circulante e realizável a longo prazo.

e) Passivo circulante e exigível a curto prazo.

Questão 6

O objetivo da auditoria no disponível é certificar-se da existência dos valores de 
propriedade da empresa. Qual é o principal procedimento utilizado no disponível?

Questão 7

A conta estoque representa os valores mais significativos do ativo circulante, sendo 
assim, qual é a finalidade da auditoria nesta conta?

Questão 8

Para colher as evidências que lhe proporcionem atestar a fidedignidade das 
demonstrações contábeis, o auditor emprega vários métodos, que chamamos de 
técnicas de auditoria. Cite e comente cada uma delas.

Questão 9

Conforme estudamos, os procedimentos de auditoria são um conjunto de técnicas 
utilizadas pelo auditor para colher evidências sobre o processo auditado e emitir 
um parecer sobre o assunto. Para a validação do saldo contábil registrado na conta 
fornecedores, quais os principais procedimentos utilizados?
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Questão 10

A conta Impostos a Recolher refere-se aos tributos devidos pela empresa que não 
se relacionam diretamente com a folha de pagamento. Como é constituída essa 
conta?

FINALIZANDO

Neste tema você aprendeu sobre os procedimentos e testes de auditoria 
no ativo circulante e no passivo circulante. Os procedimentos de auditoria são 
conjuntos de técnicas que permitem ao autor obter provas suficientes e adequadas 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis e que abrangem 
todos os testes. Para uma execução de trabalho satisfatória é necessário que os 
procedimentos estejam atrelados aos objetivos que se pretende atingir. Assim, 
neste tema você pôde aprender um pouco sobre esses procedimentos em 
algumas contas do ativo e passivo circulante.
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Empréstimo: é uma espécie de dívida, ou seja, é um contrato com uma instituição 
financeira, para ter em troca uma quantia em dinheiro.

Exame: é uma prova, ou seja, é um conjunto de testes realizados para comprovar 
um dado.

Contagem: é um processo de verificação de quantidades.

Imposto: é uma espécie de tributo. É uma quantia em dinheiro, paga obrigatoriamente 
por pessoas ou organizações a um governo, a partir da ocorrência de um  fato 
gerador, calculada mediante a aplicação de uma alíquota a uma base de cálculo.

Despesa: é o gasto necessário para a obtenção de receita.

GLOSSÁRIO



Tema 6

Procedimentos e testes de 
auditoria – ativo e passivo 
não circulante e demais 
demonstrações contábeis

1. Procedimentos e Testes de Auditoria – Ativo não Circulante

No grupo do não circulante estão as contas em que os prazos são superiores ao 
ano, tanto de recebimento como as de pagamento. Aquelas contas que superam o 
exercício seguinte, considerando a data de fechamento do balanço. Para o grupo do 
ativo não circulante temos:

1.1 Realizável a Longo Prazo

De acordo com Lins (2012), o ativo realizável a longo prazo compreende os 
valores a receber que ultrapassam o exercício social seguinte à data do balanço. 
Sua composição pode abranger diversas contas, desde empréstimos até tributos a 
compensar.

1.2 Investimentos

Neste grupo são registrados os investimentos efetuados pela empresa em 
participações permanentes de outras empresas, como os direitos de qualquer 
natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção 
da atividade da empresa.

Ainda de acordo com Lins (2012), os valores da conta investimento são classificados 
em dois grandes grupos:

• Os valores avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP) – neste 
grupo são relacionados os investimentos em coligadas ou controladas e em outras 

POR DENTRO DO TEMA
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sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum.

• Os valores avaliados pelo valor de custo – neste grupo são registradas todas as 
demais participações em entidades que não sejam controladas ou coligadas.

1.3 Intangível

Os ativos intangíveis são bens não monetários incorpóreos adquiridos ou gerados 
internamente e destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa 
finalidade. O reconhecimento desta conta no balanço patrimonial deve ser feito 
inicialmente pelo seu valor de custo, além de ter obrigatória e concomitantemente as 
seguintes características:

• For provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao 
ativo sejam gerados em favor da entidade.

• O custo do ativo puder ser mensurado com segurança.

• For identificável e separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, 
transferido, licenciado, alugado ou trocado, seja individualmente ou em conjunto 
com um contrato, ativo ou passivo relacionado. 

A contabilização de ativo intangível baseia-se na sua vida útil, que pode ser 
definida ou indefinida. Um ativo de vida útil definida deve ser amortizado, enquanto 
um ativo com vida útil indefinida não deve ser amortizado.

De acordo com Crepaldi (2012), muitos fatores são considerados na 
determinação da vida útil de ativo intangível, inclusive:

a) A utilização prevista de um ativo pela entidade e se o ativo pode ser gerenciado 
eficientemente por outra equipe de administração.

b) Os ciclos de vida típicos dos produtos do ativo e as informações públicas sobre 
estimativas de vida útil de ativos semelhantes, utilizados de maneira semelhante.

c) Obsolescência técnica, tecnológica, comercial ou de outro tipo.

d) A estabilidade do setor em que o ativo opera e as mudanças na demanda de 
mercado para produtos ou serviços gerados pelo ativo.

e) Medidas esperadas da concorrência ou de potenciais concorrentes.

f) O nível de gastos de manutenção requerido para obter os benefícios 
econômicos futuros do ativo e a capacidade e intenção da entidade para atingir 
tal nível.

g) O período de controle sobre os ativos e os limites legais ou similares para 
a sua utilização, tais como datas de vencimentos dos arrendamentos/locações 
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relacionados.

h) Se a vida útil do ativo depende da vida útil de outros ativos da entidade.

1.4 Imobilizado

Conforme Lins (2012), ativo imobilizado é um bem tangível que se destina à 
manutenção da atividade operacional e administrativa da empresa e que pode ser 
utilizado por mais de um período.

A auditoria do imobilizado tem o objetivo verificar a existência física e a 
permanência em uso, se é de propriedade da empresa, a aplicação dos princípios 
fundamentais de contabilidade, se os bens do imobilizados foram depreciados 
corretamente, verificar a existência de imobilizado penhorado ou em garantia, e se 
estão classificados corretamente no balanço patrimonial.

2. Procedimentos e Testes de Auditoria – Passivo não Circulante

O passivo não circulante retrata o passível exigível total, denominado também 
capital de terceiros, utilizado pela empresa, e o patrimônio líquido representa o 
capital próprio não exigível.

Ao verificar o grupo do passivo não circulante, os objetivos do auditor são:

• Verificar se existe controle interno satisfatório sobre o não circulante.

• Determinar a razoabilidade e a propriedade do passivo registrado.

• Certificar-se de que todo o passivo foi registrado, ou seja, de que não há item 
algum do passivo sem registro.

• Determinar se os registros do passivo são corretamente apresentados nas 
demonstrações financeiras.

2.1 Financiamento

Esta conta não comporta obrigações a pagar com vencimento após o ano 
seguinte. Desta forma, na data do balanço a empresa deverá avaliar as obrigações 
e reclassificá-las de acordo com os vencimentos.

De acordo com Crepaldi (2012), o objetivo deste programa é determinar que:

• As obrigações foram devidamente autorizadas e apropriadamente classificadas 
e descritas nas demonstrações contábeis.

• Passivos são registrados corretamente.

• Os respectivos encargos são contabilizados de acordo com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade.
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• A contabilização dos encargos é consistentemente efetuada.

• As demonstrações financeiras incluem informações adequadas sobre cláusulas 
restritivas, em encargos, ativos caucionados.

2.2 Provisão para Contingências

Contingência é uma condição ou situação cujo resultado final, favorável ou 
desfavorável, depende de eventos futuros incertos. De acordo com as normas, 
o auditor deve considerar os procedimentos mínimos para a realização de um 
exame, para identificar passivos não registrados e contingências ativas ou passivas 
relacionadas a litígios, pedidos de indenização ou questões tributárias, e assegurar-
se da adequada contabilização e/ou divulgação nas Demonstrações Contábeis 
examinadas.

3. Procedimentos e Testes de Auditoria – Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é um grupo do balanço patrimonial que reflete a riqueza 
dos acionistas quando positiva, através da diferença entre ativo circulante mais o 
não circulante e o passivo circulante somado ao não circulante (PL= (AC + AnC) 
– (PC + PnC).

A auditoria do patrimônio líquido tem o objetivo de verificar se as ações ou 
títulos de propriedade do capital social foram adequadamente emitidos, se as 
normas descritas nos estatutos sociais foram cumpridas; se foram aplicados os 
princípios fundamentais de contabilidade, e se o patrimônio líquido está classificado 
corretamente no balanço patrimonial.

4. Procedimentos de Auditoria – Contas de Resultado 

Na área de resultado, o auditor utiliza alguns procedimentos básicos, divididos 
nos seguintes tópicos:

1. Análise das contas que se revelam no balanço patrimonial e no resultado.

2. Estudo e exame do controle interno.

3. Teste de procedimentos.

4. Análise, verificação e estudo das contas de resultado.

O processo de auditar as contas de resultado tem como finalidade verificar se: 

As receitas e despesas foram atribuídas conforme os Princípios Fundamentais 
de Contabilidade, afincados em relação ao exercício anterior.

As despesas e receitas antecipadas ou diferidas estão expostas de maneira 
correta em contas patrimoniais.
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As notas explicativas informam os principais critérios adotados em relação à 
apropriação das receitas e despesas.

Apropriação das despesas correspondentes às receitas realizadas no período, 
analisando o comportamento das receitas e despesas (revisão analítica), 
procurando identificar variações que lhe parecem anormais e que mereçam um 
exame minucioso dos documentos.

5. Procedimentos de Auditoria – Demonstrações Contábeis

5.1 Procedimentos de auditoria – DFC

A auditoria na Demonstração de Fluxo de Caixa consiste basicamente em 
verificar os ajustes no lucro líquido dos valores que estão considerados dentro 
do lucro líquido e que não afetam as disponibilidades e, em seguida, cruzar as 
variações nas contas patrimoniais que afetam o caixa das demonstrações do ano 
em curso e do anterior.

Os objetivos dos exames na Demonstração do Fluxo de Caixa são:

a) Assegurar que os valores considerados na DFC são pertinentes e demonstram 
corretamente a variação das disponibilidades da empresa no período.

b) Assegurar que todos os valores estão devidamente contabilizados.

5.2 Procedimentos de Auditoria – DRA

Nesta demonstração, a auditoria consiste basicamente no cruzamento do lucro 
com a demonstração do resultado do exercício e na verificação dos ajustes ao 
lucro líquido relativos aos ganhos e perdas não realizadas.

5.3 Procedimentos de Auditoria – DVA

A demonstração do valor adicionado consiste em relacionar seus numerários 
com aqueles constantes na DRE e balanço patrimonial. Esta demonstração 
apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros 
e que são vendidos ou consumidos durante determinado período.

6. Procedimentos e Testes de Auditoria – Eventos Subsequentes,

O procedimento de auditoria consiste em analisar fatos ocorridos e documentos, 
notadamente os extratos bancários, para verificar a ocorrência de pagamentos ou 
recebimentos relativos a fatos contábeis do período auditado e que não estejam 
devidamente evidenciados, seja por contabilização, seja por evidenciação em nota 
explicativa.

O procedimento de auditoria relativo aos eventos subsequentes tem por 



T6

74 Procedimentos e testes de auditoria – ativo e passivo não circulante e demais demonstrações contábeis

objetivo verificar a ocorrência de eventos; o auditor deve considerar três situações:

a) Os ocorridos entre a data do término do exercício social e a data da emissão 
do parecer.

b) Os ocorridos depois do término do trabalho de campo e da emissão do 
parecer e antes da divulgação das Demonstrações Contábeis.

c) Os conhecidos após a divulgação das Demonstrações Contábeis.

ACOMPANHE NA WEB

Acesse o Portal de Contabilidade e leia o artigo Ativos e Passivos Contingentes.

Link:<http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/passivoseativoscontingentes.
htm>. Acesso em: 16 maio 2014.

Leia o artigo A polêmica do Ajuste a Valor Presente.

Link: <http://www.crcpr.org.br/new/content/diaDia/anterior.php?id=482>.

Acesso em: 15 maio 2014.

Este assunto ainda é bastante polêmico, pois surgiu a partir das novas alterações 
na legislação.

Acesse o Portal de Contabilidade e leia a matéria A Utilização do Ativo Intangível.

Link: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/utilizacaodointangivel.
htm>.

Acesso em: 16 maio 2014.

Este assunto ainda é novidade para muitos, necessitando de muito estudo, e nesta 
matéria você poderá obter um pouco mais de conhecimento.

Acesse o Portal de Auditoria e leia a matéria Programa de Auditoria nos 
Investimentos.

Link:<http://www.portaldeauditoria.com.br/tematica/audcont_prograinvestimento.
htm>. Acesso em: 16 maio 2014.

Assista ao vídeo sobre Ativo Intangível.
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Link: <http://www.youtube.com/watch?v=H9y3nw8fOOs>.

Tempo: 2:06

Acesso em: 16 maio 2014.

Ativos intangíveis são incorpóreos representados por bens e direitos associados a 
uma organização. Independentemente de estarem contabilizados, possuem valor 
e podem agregar vantagens competitivas como, por exemplo, as marcas.

Assista ao vídeo Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

Link: <http://www.youtube.com/watch?v=WI1mIyXbUnM>.

Tempo: 8:30

Acesso em: 16 maio 2014.

A Resolução CFC nº 1.255/2009 - NBC TG 1000 - Seção 21 aplica-se a todas 
as provisões (passivos de prazo ou valor incerto), passivos contingentes e ativos 
contingentes, direcionadas às pequenas e médias empresas.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

A auditoria contábil é realizada em todas as contas do balanço patrimonial e nas 
demonstrações contábeis. Considerando os conteúdos abordados e as videoaulas 
assistidas, comente sobre o objetivo da auditoria no grupo do passivo circulante e 
passivo não circulante.

Questão 2

A conta Financiamento não comporta obrigações a pagar com vencimento após 
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o ano seguinte, pois após o encerramento do exercício ela é reavaliada. Assinale 
a alternativa que contém um objetivo aplicável ao programa de auditoria para o 
exame desta conta:

a) Verificar no extrato os créditos relativos à liberação de empréstimos obtidos.

b) Verificar o cálculo dos juros sobre o financiamento.

c) Verificar a real existência de empréstimo em nome da empresa.

d) Verificar a liquidação subsequente das parcelas dos financiamentos.

e) Certificar-se de que a empresa não faz financiamentos, pois não é permitido.

Questão 3

Conforme estudamos, existem vários procedimentos a serem utilizados na 
auditoria. A maneira que o auditor tem para obter confirmação de que eventuais 
passivos não foram registrados como tributos ou contingências é através do 
procedimento de:

a) Verificação.

b) Restrição.

c) Limitação.

d) Circularização.

e) Inventário físico.

Questão 4

Sabemos que as demonstrações auditadas são aquelas obrigatórias pela legislação. 
Acerca das demonstrações contábeis, podemos afirmar que a demonstração 
contábil que consiste em relacionar seus numerários com aqueles constantes na 
DRE e balanço patrimonial é a:

a) Demonstração do Resultado Abrangente.

b) Demonstração do Fluxo de Caixa.

c) Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido.

d) Demonstração do Valor Adicionado.

e) Demonstração do Resultado Futuro.
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Questão 5

O Patrimônio Líquido é um grupo do balanço patrimonial que reflete a riqueza 
dos acionistas quando positiva, através da diferença entre ativo circulante mais o 
não circulante e o passivo circulante somado ao não circulante (PL= (AC + AnC) 
– (PC + PnC). Assinale a alternativa que indica a conta que não integra o grupo do 
Patrimônio Líquido:

I. Reserva legal.

II. Provisão para contingência.

III. Prejuízos acumulados.

IV. Capital social a realizar.

a) I.

b) IV.

c) II.

d) III.

e) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 6

Contingência é uma condição ou situação cujo resultado final, favorável ou 
desfavorável, depende de eventos futuros incertos. Acerca deste assunto, qual 
procedimento deve ser executado pelo auditor em relação aos passivos não 
registrados e às contingências?

Questão 7

Conforme CPC 24, evento subsequente ao período a que se referem as 
demonstrações contábeis é aquele evento, favorável ou desfavorável, que ocorre 
entre a data final do período a que se referem essas demonstrações e a data na 
qual é autorizada a emissão das demonstrações. Quantos e quais são os tipos de 
eventos que podem ser identificados?

Questão 8

Conforme estudamos, a Demonstração do Resultado do Exercício é uma 
demonstração que reflete as modificações ocorridas no patrimônio da empresa 
decorrente das suas atividades. Qual é a finalidade se auditar as contas de Resultado?
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Questão 9

O método de Fluxo de Caixa utilizado pela empresa é o método indireto, pois esse 
método considera o lucro líquido do exercício e efetua a soma ou diminuição 
das variações ocorridas nas contas que afetam direta ou indiretamente o caixa, de 
forma a evidenciar, na última linha, o saldo das disponibilidades do exercício sob 
análise ou a variação ocorrida de um ano para o outro na disponibilidade imediata 
da empresa. Qual é o objetivo do exame de auditoria na DRE?

Questão 10

Os ativos intangíveis são bens não monetários incorpóreos adquiridos ou gerados 
internamente e destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa 
finalidade. A contabilização de ativo intangível baseia-se na sua vida útil. Qual é a vida 
útil de um ativo intangível? Quais os fatores considerados para essa determinação?

FINALIZANDO

Neste tema você aprendeu sobre os procedimentos e testes de auditoria no ativo 
e passivo não circulantes e nas demonstrações contábeis. Conforme estudamos 
anteriormente, a auditoria pode ser realizada em todas as contas do Balanço 
Patrimonial e nas Demonstrações Contábeis, considerando os procedimentos e 
testes a serem utilizados para obter os objetivos do trabalho. A auditoria é realizada 
por amostragem, por isso é importante conhecer os procedimentos e testes que 
são realizados em cada grupo.
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GLOSSÁRIO

Patrimônio: é todo bem que se conquista ou adquire por herança.

Provisão: conjunto de alimentos ou dinheiro de reserva.

Contingência: é uma condição na qual o resultado depende de eventos incertos.

Intangíveis: é o que não podemos tocar.

Subsequente: algo que se realize de imediato/seguinte.



Tema 7

Planejamento de auditoria

1. Planejamento de Auditoria

De acordo com Attie (2012), planejamento é um compromisso para a ação 
ordenada, realística e sistemática de uma escolha racional, determinando o curso da 
ação do trabalho a realizar.

Os objetivos do planejamento do trabalho de auditoria são:

• Permitir a realização de um exame adequado e eficiente que facilite o atingimento 
dos objetivos do auditor em um prazo razoável de tempo.

• Facilitar o controle sobre o desenvolvimento do trabalho e sobre o tempo que 
nele se gasta.

• Estabelecer racionalmente a extensão dos diversos procedimentos de auditoria.

• Evitar a sobrecarga de trabalho.

Conforme Crepaldi (2012), o planejamento deve considerar todos os fatores 
relevantes na execução dos trabalhos, especialmente os seguintes:

a) O conhecimento detalhado das práticas contábeis adotadas pela entidade e as 
alterações procedidas em relação ao exercício anterior.

b) O conhecimento detalhado do sistema contábil e de controles internos da 
entidade e seu grau de confiabilidade.

c) Os riscos de auditoria e identificação das áreas importantes da entidade, seja 
pelo volume de transações ou pela complexidade de suas atividades.

d) A natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria a serem 
aplicados.

e) A existência de entidades associativas, filiais e partes relacionadas.

f)  O uso dos trabalhos de outros auditores independentes, especialistas e auditores 
internos.

POR DENTRO DO TEMA
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A natureza, o conteúdo e a oportunidade dos pareceres, relatórios e outros 
informes a serem entregues à entidade.

A necessidade de atender a prazos estabelecidos por entidades regulamentadoras 
ou fiscalizadoras e para prestar informações aos demais usuários externos.

2. Avaliação dos Controles Internos e Sistemas de Informação

Conforme Lins (2012), a avaliação do grau de confiabilidade nos controles internos 
e no sistema de informações é uma fase crucial do planejamento da auditoria e irá 
determinar inclusive a aceitação ou não do serviço, bem como o escopo, extensão e 
procedimentos dos trabalhos a serem executados.

O conhecimento do sistema contábil e de controles internos é fundamental para o 
planejamento da auditoria, devendo o auditor:

a) Ter conhecimento do sistema de contabilidade adotado pela entidade e de sua 
integração com os sistemas de controle internos.

b) Avaliar o grau de confiabilidade das informações geradas pelo sistema contábil, 
sua tempestividade e sua utilização pela administração.

c) Avaliar o grau de confiabilidade dos controles internos adotados pela empresa, 
mediante a aplicação de provas de procedimento de controle.

2.1 Controles Internos

O controle interno é destinado à fiscalização e à verificação da prática administrativa, 
abrangendo o plano de organização e todos os métodos e medidas adotadas para 
resguardar o patrimônio da empresa. Lembrando que o controle interno verifica a 
exatidão das transações e a garantia dos dados gerados, além de desenvolver a eficiência 
operacional, estabelecendo obediência às diretrizes administrativas estabelecidas.

Pode ser dividido ainda nas seguintes categorias, conforme seu objetivo:

a) Confiabilidade das informações geradas.

b) Salvaguarda de ativos.

c) Obediência às leis e regulamentos aplicáveis.

d) Eficácia e eficiência de operações.

2.2 Sistemas de Informações

De acordo com Lins (2012), os sistemas de processamento eletrônico de dados 
(PED) são atualmente uma ferramenta imprescindível na condução de quaisquer 
tipos de negócios. A segurança e a confiabilidade dessas informações é um ponto 
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fundamental para as empresas e, consequentemente, para a auditoria.

3. Relevância e Risco de Auditoria

Conforme Lins (2012), o objetivo da auditoria das demonstrações contábeis é 
permitir ao auditor independente expressar uma opinião sobre essas demonstrações, 
se estão ou não, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas e 
práticas contábeis aplicáveis às circunstâncias.

3.1 Relevância

Conforme já estudamos, relevância é a influência que a omissão ou mesmo 
apenas a distorção de uma informação acarreta na decisão do usuário dessa 
informação dentro das demonstrações contábeis. Essas omissões ou distorções 
são causadas em função de erros ou fraudes.

Na fase do planejamento, o auditor irá definir um nível de relevância aceitável, 
considerando a relevância e a relação com os riscos detectados enquanto realiza 
a auditoria.

Após determinar a relevância, quantificada e documentada nos papéis de 
trabalho, o auditor deve considerar:

a) Determinar a natureza, época e a extensão dos procedimentos de auditoria.

b) Avaliar o efeito de distorções identificadas.

3.2 Materialidade

Materialidade para a execução da auditoria significa os valores fixados pelo 
auditor inferiores ao considerado relevante para as demonstrações contábeis como 
um todo, para adequadamente reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as 
distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a materialidade 
para as demonstrações contábeis como um todo. Se aplicável, materialidade para 
execução da auditoria refere-se também aos valores fixados pelo auditor inferiores 
ao nível de materialidade para classes específicas de transações, saldos contábeis 
e divulgações.

3.2.1 Requisitos para a Determinação da Materialidade no Planejamento e 
para a Execução da Auditoria

De acordo com as normas de auditoria, ao estabelecer a estratégia global 
de auditoria, o auditor deve determinar a materialidade para as demonstrações 
contábeis como um todo. Se, nas circunstâncias específicas da entidade, houver 
uma ou mais classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgação, 
para as quais se poderia razoavelmente esperar que distorções de valores menores 
que a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo influenciem 
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as decisões econômicas dos usuários tomadas considerando estas demonstrações, 
o auditor deve determinar também o nível de materialidade a ser aplicado a essas 
classes específicas de transações, saldos contábeis e divulgações.

O auditor deve determinar a materialidade para a execução da auditoria com 
o objetivo de avaliar os riscos de distorções relevantes e determinar a natureza, a 
época e a extensão de procedimentos adicionais de auditoria.

3.3 Riscos de Auditoria

De acordo com Lins (2012), risco de auditoria consiste na possibilidade de 
o auditor emitir uma opinião inadequada sobre demonstrações contábeis (DC) 
significativamente incorretas. 

3.3.1 Tipos de Riscos

Na auditoria os tipos de riscos são divididos em risco inerente, risco de controle 
e risco de detecção, que serão detalhados a seguir:

• Risco inerente é a possibilidade de o saldo de uma conta estar incorreto 
devido à inexistência ou inadequação de controles internos. Este tipo de risco está 
mais presente nas tarefas simples e rotineiras como, por exemplo, contagem de 
inventário e cálculo de dinheiro, entre outros fatores.

• Risco de controle é quando pode existir a possibilidade do saldo de uma 
conta ou transação estar errado e, desta forma, não ser detectado pelo sistema 
de controle interno. Normalmente está ligado à eficácia dos procedimentos do 
controle interno. 

• Risco de detecção pode ser entendido como a possibilidade de o saldo de 
uma conta ou transação estar errado e não ser encontrado, fazendo o auditor 
concluir pela sua inexistência em função dos procedimentos de auditoria.

3.3.2 Identificação e Análise do Risco

Os riscos relevantes podem ser internos ou externos. Para atingir o objetivo 
esperado da auditoria é importante a identificação do risco.

Algumas fontes de riscos são:

Externas:

• Desenvolvimentos tecnológicos que, por não serem adotados, podem 
provocar a obsolescência organizacional.

•  nas necessidades e expectativas da demanda.

• Modificações na legislação e normas que conduzam a mudanças forçosas na 
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estratégia e procedimentos.

• Alterações no cenário econômico que tenham impacto no orçamento da 
organização, suas fontes de financiamento e sua possibilidade de expansão. 

Internas:

• A estrutura organizacional adotada, considerando os riscos inerentes tanto 
dos modelos centralizados quanto os descentralizados.

• A qualidade do pessoal, bem como os métodos de treinamento e motivação.

• A própria natureza das atividades da organização.

• O impacto relativo dos sistemas informatizados da organização.

Após identificar os riscos, deve-se realizar o planejamento do risco, incluindo 
os pontos chaves da organização, as interações significativas com terceiros, a 
identificação dos objetivos particulares e gerais e as ameaças que poderão ser 
enfrentadas.

Pontos chaves de uma organização podem ser:

• Um processo que é critico para sua supervivência.

• Uma ou várias atividades que estejam fortemente relacionadas com os clientes.

Uma área que esteja sujeita a leis, decretos ou regulamentos de estrito 
cumprimento, com ameaças de severas punições pelo descumprimento.

Uma área de vital importância estratégica.

4. Planejamento das Horas

O planejamento das horas é de grande importância em planejamento de 
trabalho, pois disponibiliza uma visão do volume de tempo a ser despendido. As 
horas de trabalho devem ser distribuídas entre as visitas preliminares e finais, com 
base nos seguintes dados (CREPALDI, 2012):

• Horas constantes no levantamento que determinou o valor do preço do 
serviço de auditoria.

• Experiência adquirida na execução dos principais procedimentos de auditoria.

• Experiência de cada auditor. 
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Acesse o Portal de Auditoria e leia o artigo Fraudes Corporativas “como prevenir 
perdas por fraudes e desfalques na empresa”.

Link: <http://www.portaldeauditoria.com.br/artigos/FRAUDES-CORPORATIVAS.
asp>.

Acesso em: 16 maio 2014.

Acesse o Portal de Auditoria e leia Relevância na Auditoria.

Link: <http://www.portaldeauditoria.com.br/normascrc/normasbrasileirasdeconta
bilidade981.htm>.

Acesso em: 16 maio 2014.

Acesse o Portal Educação e leia a matéria Planejamento da Auditoria – A 
eficiência no processo.

Link: <http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/11897/planejamento-
da-auditoria-a-eficiencia-no-processo>. Acesso em: 16 maio 2014.

Leia o artigo Planejamento e Organização da Auditoria.

Link: <http://arquivos.unama.br/nead/gol/gol_cont_8mod/auditoria/pdf/aula08(25).
pdf>. Acesso em: 16 maio 2014.

Assita à videoaula sobre Risco de Auditoria.

Link: <http://www.youtube.com/watch?v=S0MRrf3wcIU>.

Tempo: 8:53

Acesso em: 16 maio 2014.

Neste vídeo são discutidos os riscos de auditoria, sob a perspectiva das entidades/
empresas e das próprias firmas de auditoria. Bons estudos!

ACOMPANHE NA WEB
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Conforme estudamos, a revisão analítica é também considerada um teste 
substantivo, e é realizada na fase de execução dos trabalhos, de modo geral, na 
fase do planejamento da auditoria. Comente sobre o objetivo da revisão analítica e 
os pontos que devem ser observados pelo auditor.

Questão 2

O planejamento das horas é de grande importância em planejamento de trabalho, 
pois através dele temos noção do volume de tempo a ser gasto. Assinale a 
alternativa que expressa corretamente o que o auditor externo deve considerar ao 
determinar os honorários pela execução do trabalho:

a) A limitação de acesso aos documentos da empresa.

b) A particularidade de tratar-se de cliente habitual ou eventual.

c) A quantidade de trabalhos de auditoria e consultoria prestados.

d) O tipo de parecer a ser emitido à empresa auditada.

e) A quantidade de sócios que a empresa auditada tem.

Questão 3

Podemos dizer que o planejamento de auditoria é um processo de avaliação 
que se inicia após a contratação dos serviços e vai geralmente até pouco antes 
do início dos trabalhos de campo. Os objetivos do planejamento do trabalho de 
auditoria são:

I. Permitir a realização de um exame adequado e eficiente que facilite o atingimento 
dos objetivos do auditor em um prazo razoável de tempo.

II. Facilitar o controle sobre o desenvolvimento do trabalho e sobre o tempo que 
nele se gasta.
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III. Identificar meios para aumento dos lucros da entidade.

IV. Estabelecer racionalmente a extensão dos diversos procedimentos de auditoria.

V. Evitar a sobrecarga de trabalho.

Com relação aos itens acima, pode afirmar que estão corretos:

a) I, II, III, V.

b) II, IV, V.

c) I, III, IV, V.

d) II, III, IV, V.

e) I, II, IV, V.

Questão 4

O sistema contábil e de controles internos compreende os procedimentos 
adotados pela entidade na proteção do seu patrimônio, promoção de 
confiabilidade e tempestividade dos seus registros e demonstrações contábeis e 
de sua eficácia operacional. Desta forma, o conhecimento do sistema contábil e 
de controles internos é fundamental para o planejamento da auditoria e necessário 
para determinar a natureza, a extensão e a oportunidade dos procedimentos de 
auditoria, devendo o auditor:

I. Avaliar o grau de exatidão dos controles internos adotados pela empresa, 
mediante a aplicação testes de procedimentos de controle.

II. Ter conhecimento do sistema de confiabilidade adotado pela entidade e de sua 
integração com os sistemas de controles internos.

III. Avaliar o grau de confiabilidade das informações geradas pelo sistema contábil, 
sua tempestividade e sua utilização pela administração.

Assinale a alternativa correta:

a) I e II estão corretas.

b) II e III estão corretas.

c) I e III estão corretas.

d) Todas estão erradas.

e) Todas estão corretas.
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Questão 5

Faça a correspondência em relação aos tipos de riscos, e depois assinale a 
alternativa que contém a sequência correta.

1. Riscos inerentes.

2. Riscos de controle.

3. Riscos de detecção.

(__) É aquele comum a qualquer atividade empresarial.

(__) É quando pode existir a possibilidade do saldo de uma conta ou transação 
estar errado e, desta forma, não ser detectado pelo sistema de controle interno. 

(__) Pode ser entendido como a possibilidade de o saldo de uma conta ou 
transação estar errado e não ser encontrado, fazendo o auditor concluir pela sua 
inexistência em função dos procedimentos de auditoria.

(__) Por exemplo, o auditor não circularizou adequadamente todos os fornecedores 
selecionados para testes ou utilizou indevidamente de critérios direcionados – 
maiores valores, principais fornecedores – para a seleção desses fornecedores.

(__) A característica desse tipo de risco, em relação às demonstrações contábeis, é 
a falta de controle interno específico para prevenir ou detectar o ato.

a) 1-2-3-3-1.

b) 2-1-1-3-2.

c) 1-3-3-2-1.

d) 1-2-2-3-3.

e) 3-3-2-1-2.

Questão 6

Durante o planejamento das fases de auditoria, que podem ser afetadas pelo 
ambiente de Processamento Eletrônico de Dados (PED) da entidade, o auditor 
independente deve obter entendimento da relevância e da complexidade das 
atividades desse ambiente e da disponibilidade de dados para serem utilizados na 
auditoria. O nível de complexidade de um sistema de informação contábil para a 
auditoria externa irá depender de quais fatores?

Questão 7

O risco de auditoria consiste na possibilidade de o auditor emitir uma opinião 
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inadequada sobre demonstrações contábeis incorretas. Conforme NBC TA 315, 
como parte da avaliação de riscos, o auditor deve determinar se qualquer um 
dos riscos identificados é, no seu julgamento um risco significativo. Ao exercer o 
julgamento sobre quais são os riscos significativos, quais devem ser considerados 
pelo auditor?

Questão 8

Os riscos relevantes podem ser internos ou externos. Para atingir o objetivo 
esperado da auditoria é importante a identificação do risco. Quais são as fontes de 
riscos internas e externas?

Questão 9

Sabemos que o controle interno é destinado à fiscalização e à verificação da prática 
administrativa, abrangendo o plano de organização e todos os métodos e medidas 
adotadas para resguardar o patrimônio da empresa. De acordo com seu objetivo, 
quais as categorias em que pode ser dividido?

Questão 10

De acordo com a NBC TA 200, os riscos inerentes são a suscetibilidade de uma 
afirmação a respeito de uma transação, saldo contábil ou divulgação, uma distorção 
que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções, 
antes da consideração de quaisquer controles relacionados. Na análise desse risco, 
quais são as avaliações fundamentais?

FINALIZANDO

Neste tema você aprendeu sobre planejamento de auditoria, que é um 
compromisso para a ação dos trabalhos a serem realizados, e ainda aprendeu os 
objetivos e fatores relevantes para a execução do trabalho. Para a execução dos 
trabalhos, o auditor deverá fazer uma avaliação dos controles internos e sistemas de 
informação. Esta avaliação é fase crucial do planejamento de auditoria. O controle 
interno é realizado na empresa como um todo e em todas as áreas, com intenção 
de fornecer uma razoável segurança tanto para as atividades administrativas como 
para as atividades operacionais. O sistema de processamento de dados nos dias 
atuais é uma ferramenta necessária para a condução de qualquer negócio e 
em qualquer área. E por fim, aprendeu sobre a relevância e o risco de auditoria. 
Sabemos que o objetivo da auditoria é permitir que o auditor expresse opinião 
sobre as demonstrações contábeis, desta forma é necessário que ele analise todos 
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os documentos com muita cautela, para que sejam analisados todos os riscos 
que podem ocorrer. Existem três tipos de riscos, que são: inerentes, controle e 
detecção.
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Detecção: é a ação de revelar/encontrar.

Inerente: que é atributo ou propriedade de algo ou alguém.

Controle: ter sob seu domínio, prevenir.

Risco: é o perigo que pode ser causado por algo.

Método: processo racional para chegar a determinado fim.

GLOSSÁRIO



Tema 8

Parecer de auditoria, carta de 
responsabilidade e SOx

1. Pareceres de Auditoria

De acordo com Lins (2012), o objetivo final de todo o trabalho de auditoria é 
expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis analisadas.

1.1 Tipos de Pareceres de Auditoria

O parecer dos auditores, conforme a NPA 01, classifica-se de acordo com a 
natureza da opinião em:

• Parecer sem ressalva.

• Parecer com ressalva.

• Parecer adverso.

• Parecer com abstenção de opinião.

Parecer sem ressalvas

O parecer sem ressalva é emitido quando o auditor conclui, sobre todos os 
aspectos relevantes, que: 

a) As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

b) Há apropriada divulgação de todos os assuntos relevantes às demonstrações 
contábeis.

Parecer com ressalva 

Conforme Almeida (2009), “O parecer com ressalva é emitido quando o auditor 
conclui que o efeito de qualquer discordância ou restrição na extensão de um trabalho 

POR DENTRO DO TEMA
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não é de tal magnitude que requeira parecer adverso ou abstenção de opinião”. 

O parecer com ressalva deve obedecer ao modelo do parecer sem ressalva, 
modificado no parágrafo de opinião, com a utilização das expressões “exceto por”, 
“exceto quanto” ou “com exceção de”, referindo-se aos efeitos do assunto objeto da 
ressalva. Não é aceitável nenhuma outra expressão na redação desse tipo de parecer. 
No caso de limitação na extensão do trabalho, o parágrafo referente à extensão 
também será modificado para refletir tal circunstância. 

Parecer adverso 

O parecer adverso deve ser emitido quando o auditor verificar a existência de fatos 
que fogem às normas como, por exemplo, uma análise das demonstrações contábeis 
que está incorreta ou incompleta. 

O auditor deve descrever, em um ou mais parágrafos, logo depois do parágrafo de 
opinião, os motivos das divergências que embasam sua opinião adversa, e também 
deve especificar qual foi o fato que o fez emitir esse parecer e o que o mesmo alterou 
no balanço patrimonial e o resultado do exercício ou período. 

Parecer com Abstenção de Opinião 

Este tipo de parecer será emitido quando houver limitação significativa na execução 
do trabalho, que dificulta ao auditor uma formação de opinião sobre as demonstrações 
contábeis, por não ter obtido comprovação suficiente para fundamentá-la ou pela 
existência de múltiplas e complexas incertezas que afetem um número significativo de 
rubricas das demonstrações contábeis. 

Neste caso, o auditor deve indicar claramente os fatos que geraram a limitação da 
opinião. São necessárias as seguintes alterações no modelo de parecer sem ressalvas: 

a) A substituição da sentença “Examinamos...” por “Fomos contratados para auditar 
as demonstrações contábeis...”. 

b) A eliminação da sentença do primeiro parágrafo “Nossa responsabilidade é a de 
expressar opinião sobre essas demonstrações contábeis”. 

c) A eliminação do parágrafo de extensão. 

1.2 Parágrafo com Ênfase

O parágrafo com ênfase deve ser emitido quando o auditor toma conhecimento 
de fatos que não representam discordância das práticas contábeis aplicadas nem 
limitação na extensão do exame, portanto, não são ressalvas, mas afetam a análise e 
interpretação das demonstrações contábeis.

Conforme NBC TA 706, o objetivo do auditor, depois de ter formado opinião 
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sobre as demonstrações contábeis, é chamar a atenção dos usuários, quando 
necessário, por meio de comunicação adicional clara no relatório para:

a) Um assunto que, apesar de apropriadamente apresentado ou divulgado 
nas demonstrações contábeis, tem tal importância que é fundamental para o 
entendimento das demonstrações contábeis.

b) Como apropriado, qualquer outro assunto que seja relevante para os usuários 
entenderem a auditoria, a responsabilidade do auditor ou do relatório de auditoria.

Algumas das circunstâncias em que o auditor pode considerar necessário incluir 
um parágrafo de ênfase são:

• Existência de incerteza relativa ao desfecho futuro de litígio excepcional ou 
ação regulatória.

• Aplicação antecipada (quando permitido) de nova norma contábil, por exemplo, 
nova prática contábil introduzida pelo Conselho Federal de Contabilidade com 
efeito disseminado de forma generalizada nas demonstrações contábeis, antes da 
sua data de vigência.

• Grande catástrofe que tenha tido, ou continue a ter, efeito significativo sobre 
a posição patrimonial e financeira da entidade.

Quando o auditor incluir um parágrafo de ênfase no relatório, ele deve:

a) Incluí-lo imediatamente após o parágrafo de opinião no relatório do auditor.

b) Usar o título “Ênfase” ou outro título apropriado.

c) Incluir no parágrafo uma referência clara ao assunto enfatizado e a nota 
explicativa que descreva de forma completa o assunto nas demonstrações 
contábeis.

d) Indicar que a opinião do auditor se modifica no que diz respeito ao assunto 
enfatizado.

2. Carta de Responsabilidade da Administração

De acordo com Lins, a carta de administração emitida pelo cliente e destinada à 
auditoria constitui-se de uma declaração de que todas as informações constantes 
nas demonstrações, bem como todas as documentações e demais informações 
solicitadas pela auditoria, são verdadeiras.

A carta de responsabilidade da administração deve ser assinada pelos 
membros da administração que sejam os principais responsáveis pela entidade 
e sua movimentação financeira (geralmente, o principal diretor executivo e o 
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principal executivo financeiro), assim como pelo contabilista responsável pelas 
demonstrações contábeis, de forma a cobrir os aspectos contábeis com base no 
melhor entendimento e juízo desses executivos.

A carta de responsabilidade deve ser emitida ao final dos trabalhos da auditoria 
com a mesma data do parecer sobre as demonstrações contábeis a que se refere. 
Os objetivos do auditor ao obter a carta de responsabilidade podem ser resumidos 
como segue:

a) Atender as normas de auditoria independente.

b) Obter evidência auditorial por escrito.

c) Delimitar as responsabilidades do auditor e da administração.

d) Dar mais confiabilidade às informações verbais obtidas durante a auditoria.

e) Dar garantias ao auditor independente quanto às responsabilidades 
posteriores à realização do trabalho, onde o nome do auditor esteja diretamente 
envolvido, tais como a apresentação das demonstrações aos sócios ou acionistas, 
a divulgação perante terceiros e outras.

f) Possibilitar esclarecimento sobre pontos não constantes das demonstrações 
contábeis, tais como contingências ou responsabilidades não divulgadas, 
possibilidades efetivas de realização de determinados ativos e também aspectos 
de continuidade operacional.

A Carta de Responsabilidade da Administração deve conter o que segue:

a) Ter data igual àquela do parecer do auditor independente.

b) Ser endereçada ao auditor independente.

c) Fazer referência às demonstrações contábeis objeto da auditoria.

d) Mencionar que a administração cumpriu com as normas e regulamentos a 
que a entidade está sujeita.

e) Mencionar que o sistema contábil e os controles internos adotados pela 
entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao seu tipo de 
atividade e volume de transações.

f) Confirmar que todas as transações efetuadas no período foram devidamente 
registradas no sistema contábil, de acordo com a legislação vigente.

g) Confirmar que as estimativas contábeis foram efetuadas com base em dados 
consistentes.
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h) Confirmar que não há contingências fiscais, trabalhistas, previdenciárias e 
legais que possam afetar substancialmente a situação financeira e patrimonial da 
entidade, influindo significativamente na sua avaliação.

i) Confirmar que não há nenhum fato conhecido que possa impedir a 
continuidade normal das atividades da entidade.

j) Confirmar que não há qualquer evento subsequente que possa afetar a 
posição patrimonial e financeira da entidade, bem como o resultado do período.

k) Confirmar que todos os livros e registros contábeis e documentos 
comprobatórios foram colocados à disposição dos auditores.

l) Confirmar que foram adequadamente contabilizados e divulgados, nas 
demonstrações contábeis, os saldos e transações com “partes relacionadas”, os 
prejuízos decorrentes de compromissos de compra e venda, os acordos para a 
recompra de ativos anteriormente vendidos, e os ativos dados em garantia.

3. Normas Internacionais – Sarbanes-Oxley (SOx)

A lei Sarbanes-Oxley, baseada em projetos de lei apresentados por Oxley pelo 
senador Paul Sarbanes em 2002, buscou promover uma limpeza no mundo 
empresarial americano, na esteira dos espetaculares escândalos financeiros 
que envolveram a Enron e a WorldCom, e que custaram bilhões de dólares aos 
investidores.

A legislação Sarbanes-Oxley misturou ideias sensatas com condições de valor 
duvidoso. A ideia de que poderia se deixar a reforma da governança empresarial a 
cada Estado é uma tanto exótica.

Essa nova norma visava dar maiores garantias aos investidores quanto à 
segurança do mercado acionário americano. A sua obrigatoriedade para todas as 
empresas com ações negociadas na bolsa de Nova Iorque causou forte impacto 
no mercado acionário americano.

A SOx é composta de diversos artigos que são divididos em 11 categorias 
ou títulos, abrangendo desde os relatórios da administração até os serviços da 
auditoria independente propriamente ditos. Algumas categorias/títulos são:

a) Implementação de órgão de supervisão dos auditores independentes.

b) Independência da auditoria externa.

c) Responsabilidade corporativa.

d) Evidenciação das demonstrações contábeis.
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e) Conflito de interesses.

f) Responsabilidade e autoridade.

g) Estudos de mercado.

h) Fraudes corporativas e responsabilidades penais.

i) Crimes do “colarinho branco”.

j) Declaração fiscal.

k) Fraudes corporativas.

ACOMPANHE NA WEB

Acesse o Portal de Auditoria e leia o artigo Entendendo a Lei Sarbanes Oxley.

Link: <http://www.portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna/entendendo-a-lei-
sarbanes-oxley.asp>.

Acesso em: 16 maio 2014.

O que é Lei Sarbanes-Oxley e quais os impactos na TI.

Link: <http://imasters.com.br/artigo/5096/gerencia-de-ti/o-que-e-lei-sarbanes-
oxley-e-quais-os-impactos-na-ti/>.

Acesso em: 16 maio 2014.

Carta de responsabilidade da administração para fins de auditoria independente.

Link: <http://www.portaldeauditoria.com.br/legislacao/normas/
cartaderesponsabilidade.htm>.

Acesso em: 16 maio 2014.

Leia o artigo Parecer da auditoria independente.

Este artigo aborda o parecer de auditoria, sua história e legislação aplicável.

Link: <http://www.etecnico.com.br/paginas/mef13497.htm>.

Acesso em: 16 maio 2014.
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Assista à entrevista Empreendedor - Série Sustentável - A lei SOX.

Neste vídeo você poderá aprofundar seus conhecimentos sobre a Lei SOX. Serão 
explicados o que é essa Lei, seus contornos, como é aplicada, e as relações com 
governança corporativa e certificação ISO.

Link: <http://www.youtube.com/watch?v=XRjqbpA-T20>. Acesso em: 16 maio 
2014.

Tempo: 27:39

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Conforme estudamos, após os escândalos de fraudes envolvendo principalmente 
as empresas Enron e WorldCom, com a conivência, no primeiro caso, da auditoria 
Arthur Andersen, o congresso americano criou em 2002 uma norma denominada 
Sarbanes-Oxley. Comente sobre a Lei Sarbanes-Oxley.

Questão 2

A carta de administração emitida pelo cliente e destinada à auditoria constitui-se 
de uma declaração de que todas as informações constantes nas demonstrações, 
bem como todas as documentações e demais informações solicitadas pela 
auditoria, são verdadeiras. Podemos afirmar que a carta de responsabilidade da 
administração deve ser:

a) Emitida no final dos trabalhos de auditoria com a mesma data do parecer sobre 
as demonstrações contábeis a que se refere.

b) Com a data das demonstrações contábeis elaboradas pela empresa.

c) A data em que a administração efetivamente emitir a carta e assinar.

d) Emitida no início dos trabalhos e com a data em que a empresa contratou os 
serviços de auditoria.
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e) A mesma data da publicação das demonstrações contábeis nos jornais.

Questão 3

Conforme a NBC TA 705, o auditor deve abster-se de expressar uma opinião quando 
não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para suportar 
sua opinião e conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre 
as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e generalizados. 
Esta afirmação refere-se ao parecer:

a) Adverso.

b) Com ressalva.

c) Sem ressalva.

d) Com abstenção de opinião.

e) Nenhuma das alternativas.

Questão 4

De acordo com a NBC TA 705, o auditor deve expressar uma opinião com ressalva 
quando:

I. Tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as 
distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas 
nas demonstrações contábeis.

II. Conclui, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações 
contábeis, como um todo, apresentam distorções relevantes.

II. Não consegue obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para suportar 
sua opinião, mas conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas 
sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não 
generalizados.

A alternativa que apresenta as afirmações corretas é:

a) I e II.

b) Somente a I.

c) I e III.

d) II e III.

e) Somente a II.
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Questão 5

A carta de administração é considerada um papel de trabalho e deve ser arquivada 
junto com os demais papéis de trabalho na pasta permanente. Utilizando C para 
certo e E para errado, podemos afirmar que os objetivos do auditor ao obter a carta 
de administração são:

(__) Atender as normas de auditoria independente.

(__) Obter evidência auditorial por escrito.

(__) Delimitar as responsabilidades do auditor e da administração.

(__) Dar mais confiabilidade às informações verbais obtidas durante a auditoria.

A alternativa que contém a reposta correta é:

a) C, E, C, C.

b) C, C, C, E.

c) C, C, E, E.

d) C, E, E, C.

e) C, C, C, C.

Questão 6

A Carta constitui papel de trabalho do auditor, devendo ser arquivada junto aos 
demais papéis do exercício como uma das evidências do trabalho realizado. O que 
deve conter na carta de responsabilidade da administração?

Questão 7

O parágrafo com ênfase deve ser emitido quando o auditor toma conhecimento 
de fatos que não representam discordância das práticas contábeis aplicadas nem 
limitação na extensão do exame, portanto, não são ressalvas, mas afetam a análise 
e interpretação das demonstrações contábeis. Quando o auditor deve incluir um 
parágrafo de ênfase no relatório?

Questão 8

O objetivo final de todo trabalho de auditoria é expressar uma opinião sobre as 
demonstrações contábeis analisadas, que é materializada através do parecer de 
auditoria. Quais as características que deve conter um parecer de auditoria?
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Questão 9

O parecer com ressalva é emitido quando o auditor conclui que o efeito de qualquer 
discordância ou restrição na extensão de um trabalho não é de tal magnitude 
que requeira parecer adverso ou abstenção de opinião. Quais as expressões que 
devem ser utilizadas em um parecer de auditoria das demonstrações contábeis 
com ressalva?

Questão 10

Quando houver incertezas em relação a fato relevante, cujo desfecho poderá 
afetar significativamente a posição patrimonial e financeira de uma entidade, bem 
como o resultado de suas operações, o que o auditor deve fazer?

FINALIZANDO

Neste tema foram apresentados os tipos de relatórios que podem ser emitidos 
pelos auditores, com detalhes sobre o conteúdo, forma de redação, circunstâncias 
que exigem a emissão de cada tipo e o parágrafo de ênfase. Você também aprendeu 
sobre a Carta de Responsabilidade da Administração, emitida pelo cliente e 
destinada à auditoria constitui-se de uma declaração de que todas as informações 
constantes nas demonstrações contábeis, bem como todas as documentações e 
demais informações solicitadas pela auditoria, são verdadeiras. E por fim aprendeu 
sobre a Lei Sarbanes-Oxley, também conhecida como SOx. Esta norma visava dar 
maiores garantias aos investidores em relação à segurança do mercado acionário 
americano.
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Ressalva: nota em que se corrige um erro que escapou no texto.

Adverso: que está em oposição, ou ao contrário.

Abstenção:  privação ou desistência voluntária de um direito político, cívico ou 
social.

Ênfase: dar destaque a alguma coisa.

Corporativa: organizado ou baseado em corporações.
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