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Contador
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

junho

25

25 de junho

30 questões

13h10 às 16h10

3h de duração*

.
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Língua Nacional

5 questões

1. Leia o texto.

2. Classifique as orações destacadas na coluna 2 com
as coordenadas discriminadas na coluna 1.
Coluna 1 Coordenada
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De que é feito um texto? Fragmentos originais, montagens singulares, referências, acidentes, reminiscências,
empréstimos voluntários. De que é feita uma pessoa?
Migalhas de identificação, imagens incorporadas,
traços de caráter assimilados, tudo (se é que se pode
dizer assim) que se chama o eu.
Michel Schneider. Ladrões de palavras. Campinas. Editora da
Unicamp. 1990.

Coluna 2 Orações
(

Sobre o texto é correto afirmar.
1. É feita uma analogia entre a construção de um
texto e a “construção” de uma pessoa.
2. Há, no texto, dois questionamentos. Ambos
são respondidos pelo próprio texto.
3. As expressões sublinhadas no texto exercem
a mesma função sintática, a saber: objeto
indireto.
4. A frase colocada entre parênteses apresenta
um pronome oblíquo em próclise.
5. As palavras “empréstimos e escrevêsseis” são
acentuadas graficamente pela mesma razão:
ambas são proparoxítonas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

sindética aditiva
sindética adversativa
sindética alternativa
sindética conclusiva
sindética explicativa
assindética

(
(
(
(
(

) O médico atendia no hospital, os professores
escreviam na biblioteca.
) Havia uma multidão, mas não existia tumulto.
) “Deixa em paz meu coração, que ele é um
pote até aqui de mágoa”.
) Sou especialista, logo, só posso atender a
casos específicos.
) Siga o mapa ou peça informação nos postos.
) O rapaz despediu-se de mim e tomou a
estrada rumo à sua casa.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1•3•4•5•6•2
2•6•5•4•1•3
4•6•2•1•3•5
6•2•4•3•5•1
6•2•5•4•3•1

3. Assinale a alternativa em que a predicação verbal
está corretamente identificada entre parênteses.
a. (
b. (

) No hospital, todos gostavam dele. (intransitivo)
) As frutas despencaram das árvores. (transitivo
direto e indireto)
c. ( ) Os professores estavam na sala de aula.
(de ligação)
d. ( X ) O povo não confiava mais em seu governo,
naquele país distante. (transitivo indireto)
e. ( ) O jornal da cidade de Fraiburgo dedicou uma
página inteira ao episódio com os grevistas.
(transitivo direto)
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4. Leia o poema de Sérgio Capparelli.
Menina na janela
A lua é uma gata branca,
mansa,
que descansa entre as nuvens.

5. Identifique as afirmativas (em parênteses) verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em cada uma das frases abaixo:
(

(

O Sol é um leão sedento,
mulambento,
que ruge na minha rua.

(

[…]
Sobre o texto é correto afirmar:
1. As palavras sublinhadas são adjuntos
adnominais.
2. As expressões “uma gata” e “um leão” são
núcleos de predicativo dos sujeitos “lua” e
“Sol”, respectivamente.
3. As frases “que descansa entre as nuvens” e
“que ruge na minha rua” têm a mesma classificação, a saber: subordinadas substantivas
apositivas.
4. A expressão “na minha rua” é um adjunto
adverbial.
5. A expressão “entre as nuvens” é um complemento do verbo “descansar”, por isso classificada como objeto direto.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
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(

(

) Vou colocar minha rúbrica neste documento
para que não haja fraudes. (presença de vício
de linguagem)
) O policial interviu rapidamente e o tumulto
cessou. (frase escrita de acordo com a norma
culta)
) Sempre me ponho à pensar para que servem as leis neste país; vou me reportar à Sua
Excelência, o senhor juiz, para fazer meu protesto. (crase usada com correção)
) Enquanto não via, sofria; agora que sabe
de tudo, sofre mais ainda, pois a consciência do erro o atormenta. (frase pontuada
corretamente)
) Aos inimigos, não lhes daremos o prazer da
vingança. (o termo sublinhado é um objeto
indireto pleonástico)

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•F•F•V
V•F•F•V•V
F•V•F•V•V
F•F•V•V•V
F•F•V•V•F

Temas de Atualidade

5 questões

6. Fraiburgo é famosa por seus vastos pomares de
maçã, principalmente dos tipos:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Gala e Fuji.
Gala e Granny Smith.
Arkansas Black e Granny Smith.
Granny Smith e Red Delicious.
Red Delicious e Fuji.
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7. Em 2016, os Jogos Olímpicos foram sediados pela
primeira vez no Brasil, contemplando quarenta e
duas modalidades esportivas, conforme divulgado
pelo portal oficial do Governo Federal sobre os Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos (www.brasil2016.gov.br).
Assinale a alternativa que contém as cinco modalidades em que o Brasil estreou em Jogos Olímpicos na
edição do Rio 2016:
a. ( ) Atletismo, Badminton, Esgrima, Ginástica de
Trampolim e Rugby.
b. ( ) Basquete, Golfe, Tiro com arco, Tiro Esportivo
e Rugby.
c. ( X ) Badminton, Ginástica de Trampolim, Golfe,
Hóquei sobre grama e Rugby.
d. ( ) Badminton, Esgrima, Golfe, Judô e Hóquei
sobre grama.
e. ( ) Golfe, Esgrima, Hóquei sobre grama, Nado
Sincronizado e Rugby.

8. O rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP
Billinton, é considerado o pior acidente da mineração
brasileira, com impactos ambientais incalculáveis e,
em alguns casos, irreversíveis.
Sobre essa tragédia, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Atingiu diversos municípios no Estado de Minas
Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro,
resultando na destruição completa da cadeia
alimentar do ambiente aquático do Rio Doce.
b. ( ) Atingiu apenas o município de Mariana, no
Espírito Santo, e resultou na morte de 19 pessoas e em outras centenas de desabrigados.
c. ( ) Atingiu diversos municípios dos estados de
Minas Gerais e do Espírito Santo, sem vítimas
fatais, mas com impactos irreparáveis ao equilíbrio e à biodiversidade da região.
d. ( X ) Atingiu principalmente o município de
Mariana, em Minas Gerais, e resultou na morte
de milhares de peixes, no assoreamento de
rios, na destruição da mata ciliar, entre outros
danos ambientais.
e. ( ) Atingiu diversos municípios às margens do Rio
Doce no Estado de Minas Gerais e do Espírito
Santo, não afetando o Oceano Atlântico em
virtude da rápida ação de contenção proposta
pelas entidades competentes.

9. Em relatório das Nações Unidas, a guerra civil
da Síria foi classificada como “grande tragédia do
século 21”.
Sobre a Síria e esse conflito, é incorreto afirmar:
a. (

b.
c.

d.

e.

) Apesar de ter assinado a Convenção de Armas
Químicas, evidências apontam para o uso
desse tipo de armamento pelo governo sírio.
( X ) De caráter político, a guerra civil na Síria não
envolve divergências religiosas.
( ) Sucedendo seu pai Hafez al-Assad, Bashar al-Assad está à frente do governo Sírio desde
2000.
( ) Na tentativa de fugir do conflito, milhares
de sírios buscam refúgio em outros países,
incluindo o Brasil.
( ) A guerra civil da Síria iniciou-se como uma
revolta popular contra a forte repressão do
líder do governo.

10. A Lei 13.185, aprovada em 6 de novembro de
2015, institui o Programa de Combate à Intimidação
Sistemática (bullying) que, conforme texto original,
constitui-se “todo ato de violência física ou psicológica,
intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou
mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação
de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas”.
Entre as possíveis aplicações dessa lei, não caracteriza
o bullying:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

pilhérias.
insultos pessoais.
grafites depreciativos.
apelidos pejorativos.
estupro.
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Noções de Informática

5 questões

11. O recurso de Localizar e Substituir do MS Word
2016 em português permite o uso de caracteres
curinga na realização de buscas pelo texto de um
documento.
Assinale o caractere especial do MS Word que permite
localizar qualquer caractere para, por exemplo, localizar as diversas grafias de uma palavra (ex. São João /
Sao Joao) que podem existir em um texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

!
?
#
@
{}

13. Quais são os operadores de comparação de igual
e diferente do MS Excel 2016, utilizados na realização
de testes lógicos do MS Excel, respectivamente?
a.
b.
c.
d.
e.

a. ( X ) Guia Fórmulas  Gerenciador de Nomes 
selecionar um nome da lista e clicar em Editar.
b. ( ) Clicar com o botão direito do mouse sobre
uma célula ou um conjunto de células que
possui um nome e selecionar Editar Nome.
c. ( ) Guia Dados  Gerenciar Nomes definidos pelo
Usuário  Editar Nome.
d. ( ) Clicar com o botão direito do mouse sobre
uma célula ou conjunto de células que possui
um nome e selecionar “Gerenciar Nomes”.
e. ( ) Guia Dados  Localizar Nome  clicar em
Editar após digitar o nome desejado e este for
localizado pelo MS Excel.
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== e <>
= e !=
== e !=
= e <>
== e &=

14. Identifique abaixo os itens que contêm a sintaxe
e os termo(s) de busca válidos para exibir como resultado de busca do Google Brasil em português (www.
google.com.br) dados sobre a meteorologia atual e a
previsão do tempo para a cidade de Fraiburgo como
primeiro item da lista de resultados do Google.
1.
2.
3.
4.

12. O MS Excel permite definir nomes para referenciar
células e conjuntos de células.
Assinale a alternativa que possibilita alterar um nome
já definido pelo usuário e sua respectiva referência em
termos de célula(s).

( )
( )
( )
(X)
( )

clima Fraiburgo sc
meteograma Fraiburgo
previsão Fraiburgo sc
meteorologia Fraiburgo sc

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correto apenas o item 1.
É correto apenas o item 4.
São corretos apenas os itens 1 e 4.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.

15. Qual recurso do MS Word 2016 em português permite que uma notação no pé da página, fornecendo
mais informações sobre algo em um documento, seja
adicionada a um documento?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Guia Inserir  Nota de rodapé
Guia Inserir  Cabeçalho e Rodapé
Guia Referências  Inserir nota de rodapé
Guia Layout  Cabeçalho e Rodapé
Guia Layout da Página  Inserir nota de
rodapé

Consórcio Intermunicipal Catarinense • Edital 01/2017
P3 Contador

Conhecimentos Específicos

15 questões

16. Assinale a alternativa que apresenta a definição
do Princípio do Registro pelo Valor Original no setor
público.

17. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com base nas Normas Brasileiras de
Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público
(NBC T SP):
(

a. ( X ) Utiliza-se, ao longo do tempo, de diferentes
bases de mensuração.
b. ( ) A autonomia patrimonial tem origem na destinação social do patrimônio e a responsabilização pela obrigatoriedade da prestação de
contas pelos agentes públicos.
c. ( ) A aplicação deste Princípio não deve levar a
excessos ou a situações classificáveis como
manipulação do resultado, ocultação de passivos e similares.
d. ( ) Este Princípio da Contabilidade influencia
outros Princípios à medida que estabelece
que a mensuração e a apresentação dos componentes patrimoniais consideram o período
de operacionalidade da entidade.
e. ( ) Aplicando-se integralmente ao setor público,
este Princípio pressupõe a simultaneidade
da confrontação de receitas e de despesas
correlatas.

(

(

(

(

a.
b.
c.
d.
e.

) A Demonstração do Fluxo de Caixa evidencia
as informações utilizando-se dos seguintes fluxos: a) operações; b) financeiro; c)
investimentos.
) No setor público as demonstrações contábeis
estão dispensadas de serem divulgadas com a
apresentação dos valores correspondentes ao
período anterior.
) A responsabilidade do profissional contábil do
setor público, no que se refere à informação
de custos, é dada pela consistência conceitual
e apresentação das informações contábeis do
subsistema de custos.
) Além de reconhecer os fatos que modificam,
quantitativa ou qualitativamente, o patrimônio público, a contabilidade aplicada ao setor
público deve reconhecer, mensurar e evidenciar os atos potenciais que possam vir a alterar
esse patrimônio.
) As Normas Brasileiras de Contabilidade
Técnicas Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP)
devem ser adotadas por todas entidades do
setor público e também pelas entidades que
recebam, guardem, movimentem, gerenciem
ou apliquem recursos públicos, na execução
de suas atividades, no tocante aos aspectos
contábeis da prestação de contas.

( )
( )
( )
(X)
( )

V•F•V•F•V
V•F•F•F•V
F•V•F•V•F
F•F•V•V•V
F•F•V•F•V
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18. Em 31/12/X16, o Balanço Financeiro de um ente
apresentava os seguintes valores:
Ingressos
Orçamentários
Extraorçamentários
Dispêndios
Orçamentários
Extraorçamentários
Saldo disponível para X17

Valores
175.000,00
125.000,00
220.000,00
180.000,00
80.000,00

Assinale a alternativa que contém o valor correto do
saldo disponível no início do exercício de X16.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

R$ 80.000,00
R$ 90.000,00
R$ 110.000,00
R$ 150.000,00
R$ 180.000,00

19. Assinale alternativa correta sobre licitações.
a. ( ) Um dos documentos obrigatórios para a habilitação jurídica é certidão de antecedentes
criminais dos sócios da empresa licitante.
b. ( ) A Certidão Positiva de Débito é o documento
comprobatório de inexistência de débito
quanto aos tributos e às contribuições.
c. ( X ) Caso a licitação tenha sido realizada na modalidade de tomada de preços, será obrigatória
a formalização do contrato por meio de termo
contratual.
d. ( ) A nova modalidade de licitação, o pregão,
caracteriza-se, fundamentalmente, pela inversão das fases do procedimento, com o julgamento das propostas de preços ocorrendo
após a habilitação.
e. ( ) A proposta de preços e os documentos relativos à habilitação técnica devem ser entregues
no mesmo envelope, de preferência opaco,
fechado e lacrado.
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20. Assinale alternativa correta para a contratação de
profissional do setor artístico, consagrado pela opinião pública, o Poder Público pode:
a. ( ) Realizar licitação, na modalidade de convite.
b. ( X ) Contratar diretamente, pela inexigibilidade de
licitação.
c. ( ) Dispensar a licitação, em razão da pessoa a ser
contratada.
d. ( ) Realizar licitação, na modalidade de tomada
de preços.
e. ( ) Dispensar a licitação, em razão do objeto a ser
contratado.

21. Assinale a alternativa que apresenta a situação
em que há economia na realização de despesas no
Balanço Orçamentário.
a. ( X ) Despesa Fixada maior do que a
Despesa Realizada.
b. ( ) Despesa Realizada maior do que a
Despesa Fixada.
c. ( ) Despesa Fixada maior do que a
Receita Realizada.
d. ( ) Despesa Realizada maior do que a
Receita Realizada.
e. ( ) Despesa Realizada é igual a
Receita Realizada.

22. No Balanço Orçamentário, o déficit orçamentário
apurado decorre de:
a. ( ) receita arrecadada igual a receita prevista.
b. ( ) despesa fixada menor do que receita estimada.
c. ( X ) receita arrecadada menor do que despesa
realizada.
d. ( ) receita arrecadada maior do que receita
prevista.
e. ( ) despesa realizada menor do que despesa
fixada.
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23. Assinale a alternativa que apresenta o reflexo na
equação fundamental do patrimônio no caso de uma
alienação de bens (venda à vista) por parte de uma
entidade do setor público.

25. Assinale a alternativa que não contém apenas instrumentos da transparência previstos na
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
no 101/2000).

(A = Ativo, P = Passivo e PL = Patrimônio Líquido)

a. (

a. ( ) diminui A = diminui P + PL
b. ( X ) aumenta e diminui A =
permanece P + permanece PL
c. ( ) aumenta A = aumenta P + permanece PL
d. ( ) aumenta A = diminui P + permanece PL
e. ( ) aumenta e diminui A =
permanece P + aumenta PL

b.
c.

d.
e.

24. Assinale a alternativa que apresenta a comparação entre variações quantitativas aumentativas e diminutivas pode indicar a situação na Demonstração das
Variações patrimoniais.
a. ( ) Superávit patrimonial, que ocorre quando o
montante das variações aumentativas supera
o das variações diminutivas.
b. ( ) Equilíbrio patrimonial quando o montante
das variações aumentativas é superior ao das
variações diminutivas.
c. ( ) Superávit patrimonial, que ocorre quando o
montante das variações diminutivas supera o
das variações aumentativas.
d. ( X ) Déficit patrimonial, que ocorre quando o
montante das variações aumentativas é superior ao das variações diminutivas.
e. ( ) Déficit patrimonial, que ocorre quando o
montante das variações aumentativas é inferior ao das variações diminutivas.

) Os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias.
( ) As prestações de contas e o respectivo parecer
prévio.
( ) O Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e
as versões simplificadas desses documentos.
( ) A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual.
( X ) Relatório de gastos de campanhas eleitorais e
os planos de governo dos candidatos.

26. Assinale a alternativa que define a utilização da
técnica de auditoria chamada de Contagem.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Corresponde à taxação do imposto de
renda baseado nos resultados apurados em
balanços.
( ) Corresponde à relevância quando determinar
a natureza, oportunidade e extensão dos
procedimentos de auditoria, e quando avaliar
o efeito das distorções sobre os saldos.
( X ) Corresponde à verificação in loco, a qual
deverá fornecer ao auditor a evidência para a
formação da opinião quanto à existência física
do objeto ou item examinado.
( ) Corresponde a denominações e classificação
das contas, e quando determinar a adequação
da apresentação e da divulgação da informação contábil.
( ) Corresponde aos testes substantivos são procedimentos técnicos adotados pelos auditores para se certificarem de que as diretrizes, os
manuais, os procedimentos e as instruções de
trabalho, tanto operacionais como contábeis,
estão sendo corretamente cumpridos pelos
executores e administradores da entidade
auditada.
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27. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ), com base nas normas de auditoria.
(

(

(

(

(

) as formas de realizar uma auditoria, são definidas quanto a extensão dos trabalhos – a juízo
do auditor, a profundidade dos exames e à
tempestividade – podendo ser permanente ou
eventual.
) O auditor não precisa considerar a relevância
quando determinar a natureza, oportunidade
e extensão dos procedimentos de auditoria,
quando avaliar o efeito das distorções sobre
os saldos, denominações e classificação das
contas, e quando determinar a adequação da
apresentação e da divulgação da informação
contábil.
) O auditor, seja ele interno ou externo, público
ou privado, deve seguir as normas de auditoria interna ou externa, quanto às definições
dos objetivos da auditoria, realização de diagnóstico e definição dos instrumentos de operacionalização da auditoria.
) O planejamento da auditoria, quando incluir
a designação de equipe técnica, não precisa
prever a orientação e supervisão do auditor,
que assumirá total responsabilidade pelos
trabalhos executados.
) Quanto ao aspecto ético, a auditoria assegura
a veracidade das informações das demonstrações contábeis para a sociedade em geral.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•F•V•F•V
V•F•V•F•F
F•V•V•F•V
F•V•F•V•F
F•F•V•F•V
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28. Assinale a alternativa que define a utilização da
técnica de auditoria chamada de inspeção física.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os relatórios de auditoria são classificados
de acordo com as normas de auditoria como:
sem ressalvas, com ressalvas, adverso e com
abstenção da opinião.
( ) Procedimento de auditoria é o conjunto de
técnicas que permitem ao auditor obter evidências ou provas suficientes e adequadas para
fundamentar sua opinião sobre as demonstrações contábeis auditadas e abrangem testes de
observância e testes substantivos.
( ) Os testes de observância são procedimentos
técnicos que visam à obtenção de evidências
suficientes, exatas e válidas dos dados e informações produzidos pelo sistema contábil e de
controles internos da empresa auditada. Esses
testes são realizados nas transações, nos saldos e nos procedimentos de revisão analítica.
( ) Ao aplicar a técnica de auditoria Conversação/
Inquérito, o auditor deve fazer perguntas
fechadas que permitam obter várias respostas.
Perguntas sugestivas não devem ser feitas,
o que não exclui o auditor de ouvir atentamente a opinião, muitas vezes subjetiva, do
auditado de uma pergunta formulada.
( X ) Ao aplicar a técnica de auditoria inspeção
física, o auditor deve observar as seguintes
características básicas: existência física - comprovação através da constatação visual; quantidade - apuração das quantidades físicas reais;
identificação - comprovação através da análise
do item específico a ser examinado; autenticidade - comprovação de que o item ou objeto
examinado é fidedigno; qualidade - comprovação de que o objeto examinado permanece
em uso, não está deteriorado, nem obsoleto.
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29. Assinale a alternativa correta quanto aos reflexos
e as vantagens da utilização dos serviços de auditoria:

30. Ao detectar erros relevantes ou fraudes no decorrer dos seus trabalhos, o auditor tem a obrigação de:

a. ( ) A auditoria quanto ao aspecto técnico resguarda créditos de terceiros.
b. ( ) A auditoria, quanto ao aspecto ético, assegura
maior exatidão dos custos e veracidade dos
resultados operacionais.
c. ( ) A auditoria, quanto ao aspecto fiscal, ajuda a
verificação da eficiência dos controles internos, a correção dos registros contábeis, a
adequação das demonstrações contábeis, a
redução de desvios de bens patrimoniais e
pagamentos indevidos, a apuração de informações confiáveis da situação patrimonial e
econômico-financeira da empresa.
d. ( X ) A auditoria, quanto ao aspecto social, assegura a veracidade das informações das
demonstrações contábeis para a sociedade
em geral.
e. ( ) A auditoria por revisão limitada pode ser realizada para atender a interesses de acionistas
e investidores ou para controle administrativo, visando apurar a situação econômica e/
ou financeira da entidade, conferir os custos,
confirmar a existência de determinados valores patrimoniais, confirmar saldos de contas
de terceiros, verificar o cumprimento de obrigações fiscais, verificar o atendimento dos
preceitos da legislação societária, apurar erros,
fraudes, desvios e malversações do patrimônio e determinar o valor real do patrimônio
líquido da entidade.

a. ( X ) comunicá-los à administração da entidade e
sugerir medidas corretivas, informando sobre
os possíveis efeitos no seu parecer, caso elas
não sejam adotadas.
b. ( ) comunicá-los à administração da entidade e
informar os possíveis efeitos dos erros encontrados, mas não deve sugerir medidas corretivas, para não interferir na autoridade do
administrador.
c. ( ) comunicá-los apenas ao presidente da entidade para conhecimento.
d. ( ) comunicá-los primeiro à auditoria interna e
posteriormente à administração da entidade.
e. ( ) não existe a necessidade de comunicar a
nenhum membro da organização mas é fundamental transcrever todos os problemas no
parecer.
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