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QUESTÃO NÚMERO:  79 

GABARITO PRELIMINAR:  CERTO 

COMENTÁRIO: O cotejamento de informações obtidas de fontes independentes é uma técnica de             
auditoria. 

 
 

QUESTÃO NÚMERO: 80 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: É papel da auditoria interna comprovar a legalidade e avaliar a eficiência da              

gestão pública 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 81 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: A fiscalização é uma técnica de controle do Sistema de Controle Interno do Poder               
Executivo Federal que visa a comprovar se o objeto dos programas de governo existe,              

corresponde às especificações estabelecidas, atende às necessidades para as quais foi definido e             
guarda coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos de controle              
administrativo são eficientes. 

ATENÇÃO: O edital não fala em técnicas de controle do SCI: auditoria e fiscalização, de acordo com                 

o decreto 3.591/2000 e já revogada IN SFC 01, de 2001. O item pode ser objeto de anulação!  

 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 82 



GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: Os testes substantivos visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, a             

exatidão e a validação dos dados produzidos pelos sistemas contábeis e administrativos da             
entidade. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 83 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: O Coso II não substituiu o Coso I. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 84 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: O Coso I, acerca da estrutura de controle interno já era uma referência para a                
realização de auditorias no ambiente de controle e avaliação de riscos, que são componentes do               

controle interno. Portanto, a atuação da auditoria no ambiente de controle e gestão de riscos               
não surgiu a partir das recomendações do Coso II. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 85 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: Conforme a ISSAI 100, a materialidade é muitas vezes considerada em termos de              

valor, mas também tem aspectos quantitativos, bem como qualitativos. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 86  

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: Os Princípios Fundamentais de Auditoria no nível 3 (ISSAI 100-999) decorrem e             

foram elaborados a partir da ISSAI 1 – A Declaração de Lima e das ISSAI de nível 2, e fornecem                    
uma estrutura normativa de referência internacional definindo a auditoria do setor público. 

 

QUESTÃO NÚMERO: 87 



GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: Nas auditorias financeiras (certificação), quem mensura objeto e divulga a           

informação conforme os critérios é a parte responsável. Em auditoria operacional (relatório            
direto), é o auditor quem mensura e avalia o objeto de acordo com os critérios, selecionados por                 
risco e materialidade. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 88  

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: Segundo a NBC TA 230 (Documentação de Auditoria), o auditor não precisa incluir              
na documentação de auditoria versões superadas de papéis de trabalho e demonstrações            
contábeis, notas que reflitam entendimento incompleto ou preliminar, cópias anteriores de           

documentos corrigidos em decorrência de erros tipográficos ou de outro tipo de documentos em              
duplicata. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 89 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: Ao definir critérios de auditoria, a equipe deve assegurar que esses sejam             

razoáveis, exequíveis e relevantes. A característica de utilidade resulta em achados e conclusões             
que atendam às necessidades de informação dos interessados.  

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 90  

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: Trata-se do risco de controle que é possibilidade de não haver um bom sistema de                
controle interno que prevenisse ou detectasse, em tempo hábil (tempestivamente), erros ou            
irregularidades relevantes. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 91  

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 



COMENTÁRIO: Segundo o manual de Auditoria do TCDF, conciliação é o conjunto de             
procedimentos técnicos utilizados para comparar uma amostra do universo com diferentes           
fontes de informação, a fim de se certificar da igualdade entre ambas e, quando for o caso,                 
identificar as causas das divergências constatadas. As fontes-base de confirmação podem ter            

origem interna ou externa. 

 

QUESTÃO NÚMERO: 92  

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: Segundo o Manual de Auditoria do TCDF, revisão analítica: consiste na realização             
de análises comparativas, envolvendo o emprego de indicadores de desempenho,          
econômico-financeiros, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios e objetivando avaliar          
o comportamento de valores significativos com vistas à identificação de situação ou tendências             

atípicas. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 93 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: Os testes substantivos dividem-se em transações e saldos e procedimentos de            

revisão analítica. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 94 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: O item foi elaborado conforme a norma 4503.1 das NAGs – Normas de Auditoria               
Governamental, segundo a qual a supervisão deve ser iniciada na fase de planejamento e finalizada após a                 
conclusão dos exames e a emissão do relatório, devendo alcançar também o posterior monitoramento              
das recomendações contidas no relatório. 

ATENÇÃO: As NAGs não foram cobradas no edital, que cobrou as NBASP – Normas Brasileiras de Auditoria no                  

Setor Público. O examinador confundiu NAG com NBASP. O item pode ser objeto de anulação!  

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 95  

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 



COMENTÁRIO: O item foi elaborado segundo o a norma 4602 das NAGs – Normas de Auditoria                
Governamental, o programa de controle de qualidade deve ser estabelecido de acordo com a estrutura da                
equipe técnica do TC e a complexidade dos serviços que realizar, inclusive no caso de auditoria individual. 

ATENÇÃO: As NAGs não foram cobradas no edital, que cobrou as NBASP – Normas Brasileiras de Auditoria no                  

Setor Público. O examinador confundiu NAG com NBASP. O item pode ser objeto de anulação!  

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 96   

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: Segundo o item 4800 sobre Monitoramento das NAGs – Normas de Auditoria             
Governamental, a avaliação de uma situação reportada pelo profissional de auditoria governamental, por             
si só, é ineficaz se não for devidamente acompanhada de uma ação corretiva. 

ATENÇÃO: As NAGs não foram cobradas no edital, que cobrou as NBASP – Normas Brasileiras de Auditoria no                  

Setor Público. O examinador confundiu NAG com NBASP. O item pode ser objeto de anulação!  
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