EXAME PARA CONTABILISTA CERTIFICADO
DELIBERAÇÃO Nº 001/CTEC/2013 - ÉPOCA DE JUNHO E JULHO DE 2013
PROVA DE CONTROLO INTERNO E AUDITORIA
NOME COMPLETO (letra legível)

DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DE OUTRA NATUREZA
O plano de organização e o conjunto integrado de métodos e procedimentos adotados pela entidade, na proteção do seu património, na
1 promoção da confiabilidade e na tempestividade dos seus registros e demonstrações contábeis e de sua eficiência operacional, são definidos
como:
a) Carta de responsabilidade da administração
b) Planeamento de auditoria
c) Programa de auditoria
d) Controlo interno
2

Os sistemas de controlo interno normalmente incluem procedimentos que são projetados para fornecer segurança razoável de que:

a) Os funcionários atuam com integridade no desempenho das suas tarefas
b) As operações são executadas de acordo com a autorização geral ou específica da administração
c) A decisão de processos que conduzem à autorização de transações da administração são sólidos
d) As atividades de conluio serão detectados por segregação de funções dos funcionários
e)Todas as anteriores
3 Qual dos seguintes é um controle interno eficaz sobre as contas a receber?
a) Somente as pessoas que lidam com os recebimentos devem ser responsáveis pela preparação de documentos que reduzam saldos
de contas a receber.
b) A responsabilidade pela aprovação da write off de contas a receber incobráveis devem ser atribuídos ao caixa
c) Saldos nas contas subsidiárias de contas a receber devem ser reconciliados com a conta geral de controle de contabilidade, uma
vez por ano, de preferência no final do ano
d ) A função de faturação deve ser atribuído a outros que não os responsáveis pela manutenção de contas de contas correntes de
pessoas.
e) Nenhuma das anteriores
Controlos internos efectivos iniciam-se com a identificação dos objectivos de controlo a atingir e depois pelo estabelecimento das técnicas de
4 controlo para assegurar a consecução dos objectivos. Qual das seguintes técnicas assegura melhor a consecução do objectivo relativo à
realização das aquisições em condições mais vantajosas para a entidade?
a) Estabelecendo um programa de formação para os empregados sobre as novas tecnologias disponíveis.
b)Exigir que todas as aquisições superiores a determinados montantes sejam submetidos a processos competitivos
c) Procedimentos de controlo de qualidade dos produtos adquiridos
d) Exigir que todas as aquisições tenham uma autorização escrita do mesmo tipo
e) Nenhuma das anteriores
5 Qual dos seguintes não é um objetivo de um sistema de controles internos?
a) Salvaguardar os ativos da empresa
b) Exagerar responsabilidades, a fim de ser conservador
c) Melhorar a precisão e confiabilidade dos registos contábeis
d) Reduzir os riscos de erros
e) Contribuir para a eficiência e eficácia operacional
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6 Cada um dos seguintes é uma característica do controle interno, exceto
a) Acesso limitado a bens
b) Verificações internas independentes
c) Autorização das transacções
d) Desenho adequado de documentos
e) Contagens físicas
7

Qual das seguintes não é uma limitação do controle interno?
a) O custo do estabelecimento de procedimentos de controlo não deve exceder seu benefício
b) O elemento humano
c) O conluio
d) O tamanho da empresa
e) Nenhum dos anteriores

8 Cada um dos seguintes é uma característica do controle interno, exceto
a) Um extenso plano de marketing
b) Salvaguarda do património possíveis roubos
c) Segregação de funções
d) Registo de todas as transações
e) Alíneas b), c) e d)
9 O responsável pela custódia de um ativo da empresa deve
a) Ter acesso aos registos contabilísticos desse activo
b) Ser alguém de fora da empresa
c) Não ter acesso aos registos contabilísticos desse activo
d) Ser um contabilista certificado
e) Nenhuma das anteriores
10 O controlo sobre os desembolsos de caixa, geralmente é mais eficaz quando
a) Todas as contas são pagas em dinheiro
b) Os desembolsos são feitos pelo funcionário responsável pelas contas a pagar
c) Os pagamentos são feitos por meio de cheque
d) Todas as compras são feitas a crédito
e) Todas as anteriores
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11

Qual a quantia dos seguintes erros deve ser adicionado, numa reconciliação bancária, ao saldo do banco evidenciado na contabilidade?

a) Cheque emitido por 53 contos registado por 35 contos
b) Depósito de 500 contos registado no banco por 50 contos
c) Devolução de cheque na quantia de 300 contos mas registado no banco por 30 contos.
d) Cheque de 85 contos registado por 65 contos
e) Todos os anteriores
12 Qual dos seguintes seria a melhor proteção da empresa para prevenir perdas nas contas a receber?
a) Segregar funções para que o responsável pela contabilidade geral não tenha acesso aos e-mails recebidos
b) Segregar funções de modo a que o funcionárioresponsável pelas contas a receber não tenha acesso aos cheques de clientes e
recebimentos diários em dinheiro
c) Os clientes efectuarem os pagamentos por transferência bancária
d) Pedir aos clientes a emissão de cheques nominativos e a sua remessa ao tesoureiro
e) Nenhuma das anteriores
13 Quanto ao Controle Interno, assinale a alternativa INCORRETA:
a) São exemplos de confronto de ativos com os registos contabilísticos, a contagem de caixa e comparação com o saldo do razão
geral, as conciliações bancárias e inventário físico de bens confrontado com os registos contabilísticos de cada um
b) Segregação de funções consiste em estabelecer que uma mesma pessoa pode ter acesso aos ativos e aos registos contabilísticos,
pois essas funções são compatíveis.
c) A conferência independente dos cálculos, a conferência da classificação contabilística de todos os registos finais e a conferência
independente do registo das transações contabilísticos são exemplos de procedimentos de um sistema de controlo interno.
d) Os testes de observância consistem em o auditor confrontar os manuais internos com a prática existente na empresa, podendo
assim trabalhar com segurança na observância de documentos e registos contabilísticos
a) Todas as anteriores
14 Qual dos seguintes não é um dos oito componentes do "COSO's enterprise risk management framework"?
a) Monitorização
b) Relato Financeiro
c) Informação e Comunicação
d) Plano de Produção
e) Atividades de Controlo
15 A revisão da pista de auditoria num sistema informático é um exemplo de qual dos seguintes tipos de controlo de segurança?
a) Governança
b) De deteção
c) Preventivo
d) Corretivo
e) Todos os anteriores
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16 O objectivo da auditoria financeira consiste em:
a) Emissão de uma opinião sobre as demonstrações financeiras
b) Auxiliar o órgão de gestão no desempenho das suas funções
c) Dar credibilidade às demonstrações financeiras
d) Certificar o cumprimento das obrigações fiscais da entidade auditada
e) Nenhum dos anteriores
17 Qual das seguintes afirmações apresenta um exemplo de um controlo geral num sistema informatizado?
a) Limitar a entrada de transações de vendas a crédito apenas para clientes de crédito válidos
b) Criando chaves de controlo de números da Segurança Social para a folha de pagamento do vencimento
c) Restringir a entrada de transações de contas a pagar apenas a utilizadores autorizados
d) Restringir o acesso ao centro informático através da utilização de dispositivos biométricos
e) Nenhuma das anteriores
O auditor externo da empresa K procede anualmente à avaliação do sistema de controlo interno e comunica os resultados à Administração.
18 A comunicação pelo auditor externo, de acordo com os princípios da componente da "Informação e Comunicação da Committee on
Sponsoring Organization's Integrated Framework", relaciona-se com:
a) Relato de Informação Financeira
b) Comunicação Interna
c) Comunicação Externa
c) Comunicação Interna e Comunicação Externa
e) Nenhum
19 As Actividades de Controlo relacionam-se com:
a) Resposta a riscos
b) Avaliação de riscos
c) Risco inerente
d) Risco residual
e) Risco inerente e risco residual
20 Para se concluir que existe um efetivo funcionamento das componentes do "Enterprise Risk Management" não podem existir:
a) Deficiências significativas/materiais no controlo interno
b) Perdas operacionais nos três últimos exercícios
c) Confiança nas subsidiárias não consolidadas
d) Perdas extraordinárias
e) Todas as anteriores
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21 Qual das seguintes não é normalmente um procedimento para documentar o entendimento do auditor de controle interno para fins de
planeamento de uma auditoria?
a) Checklist
b) Fluxograma
c) Questionário
d) Confirmação
22 Testes de controlos são testes que normalmente não visam verificar/analisar:
a) Por quem foi aplicado o controlo
b) Como o controlo foi aplicado
c) A consistência com que o controlo foi aplicado
d) A relação custo/benefício da aplicação do controlo
23 Qual dos seguintes deve o auditor comunicar ao Comité de Auditoria?
a) Deficiências significativas e fraquezas materiais
b) Somente as deficiências significativas
c) Somente fraquezas materiais
d) Nem deficiências significativas nem fraquezas materiais
24 A eficácia dos controlos geralmente não é testado por:
a) Inspeção de documentos e relatórios
b)) Aplicação de procedimentos analíticos
c) Observação da aplicação de políticas e procedimentos contabilísticos
d) Inquéritos apropriados ao pessoal da empresa/entidade
25 Qual dos seguintes é responsável pelo estabelecimento de um sistema de controlo interno na empresa/entidade?
a) Diretor Financeiro
b) Comité de Auditoria
c) Gestão/Administração
d) Auditor certificado
e) Banco de Cabo nas entidades com títulos cotados na Bolsa de Valores

EXAME PARA CONTABILISTA CERTIFICADO
DELIBERAÇÃO Nº 001/CTEC/2013 - ÉPOCA DE JUNHO E JULHO DE 2013
PROVA DE CONTROLO INTERNO E AUDITORIA
NOME COMPLETO (letra legível)

DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DE OUTRA NATUREZA
26 Qualquer atividade envolve riscos e a Auditoria não foge à regra. Assim, devemos entender por risco de detecção:
a) O risco do auditor expressar uma opinião inapropriada quando as demonstrações financeiras apresentam distorções materiais.

b) O risco de uma distorção material poder ocorrer num saldo de conta ou numa classe de transações, sem que seja evitada,
detectada pelo sistema contabilístico e de controlo interno.
c) O risco de os procedimentos substantivos não permitirem detetar uma distorção material existente num saldo de conta ou numa
classe de transações
d) Qualquer omissão ou disorção que influencie as decisões económicas dos utentes, tomadas na base das demonstrações financeiras

27 Ao desenvolver uma estratégia preliminar de auditoria, o auditor especifica cada um dos itens a seguir indicados, excepto:
A extensão do entendimento de controlos internos a ser obtida
A extensão do entendimento do negócio e da indústria a ser obtida
O nível avaliado do o risco de controlo na fase de planeamento
O risco de ser accionado judicialmente por utilizadores de demonstrações financeiras
28 Para concluir sobre a viabilidade futura de uma empresa/entidade:
a) O parecer emitido pelo auditor certificado não deve conter reservas nem ênfases
b) O parecer, embora possa ter ênfases, não deve incluir qualquer reserva
c) Qualquer parecer é suficiente desde que as reservas sejam suficientemente qualificadas
d) As respostas das alíneas a), b) e c) estão corretas
e) Nenhuma das respostas está correta
29

Existindo uma divergência entre o auditor certificado e a administração relativamente às perdas por imparidades em inventários mas cuja
quantia é inferior ao nível de materialidade definido, o efeito no parecer será:
a) Uma ênfase
b) Uma reserva por desacordo
c) Uma reserva por limitação de âmbito
d) Nenhum
d) Uma impossibilidade de emitir parecer

30

As Normas Internacionais de Controlo de Qualidade, de Auditoria (ISA), de Trabalhos de Exames Simplificado e sobre Trabalhos de Garantia
de Fiabilidade são emitidas pelo:
a) Banco Mundial
b) OPACC
c) IFAC/IAASB
c) IASB
e) IASB em articulação com o Banco Mundial
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31 Qual dos seguintes procedimenos é considerado um teste de controlo:
a) Envio de cartas de confirmação de saldos a clientes
b) Observação do processo de inventariação dos inventários e recontagens
c) Obtenção ou preparação de reconciliações bancárias com referência à data do balanço
d) Exame da autorização das notas de crédito para clientes
d) Verificação dos cálculos subjacentes à mensuração subsequente dos inventários
32 Qual das seguintes afirmações relacionadas com a competência da prova de auditoria é a mais correcta:
a) Quanto mais efectivo for o sistema de controlo interno, maior a segurança acerca da fiabilidade da informação contabilística e
financeira e das demonstrações financeiras
b) A competência da prova em auditoria refere-se à quantidade da prova obtida.

c) Informação obtida indirectamente de fonte externa independente é mais persuasiva do que a resultante dos conhecimentos
obtidos directamente pelo auditor através dos procedimentos de inspecção e observação.
c) Informação obtida de fonte externa independente é mais persuasiva do que a resultante dos conhecimentos obtidos directamente
pelo auditor através dos procedimentos de inspecção e observação.
d) Nenhuma das anteriores
33 As asserções subjacentes às demonstrações financeiras compreendem:
a) Existência, ocorrência, direitos e obrigações, valorização e apresentação e divulgação
b) Existência, ocorrência,propriedade legal e física, integralidade, mensuração, valorização e apresentação e divulgação
c) Existência, direitos e obrigações, mensuração ,valorização e apresentação e divulgação
d) Existência, ocorrência, direitos e obrigações, integralidade, mensuração, valorização e apresentação e divulgação
e) Existência, ocorrência,propriedade legal e física, integralidade, mensuração, valorização e apresentação e divulgação
34

O subsistema de inventário e custeio implica a adoção de controlos internos na gestão eficiente desses itens. Os procedimentos
que devem ser considerados na revisão desse subsistema incluem:
I. O exame dos registos físicos e financeiros dos inventários, os quais devem estar contabilizados com base nos princípios da
contabilidade estabelecidos no SNCRF
II. A comprovação física dos inventários, que pode ser realizada por meio de testes estatísticos, utilizando critérios estabelecidos para
definição de amostragem e de extensão dos testes a serem realizados.

III. O exame da valorimetria dos inventários, essencial para uma análise da eficiência do subsistema de controlo patrimonial e do
subsistema de gestão de impostos, servindo como fonte de veracidade das quantidades e de comprovação física.
IV. A circularização dos valores constantes nos saldos dos relatórios internos, destacando as quantidades em existência,
especificações completas, bem como as solicitações de certificados de depósitos em consignação ou de ónus.
É correto apenas o que se afirma em
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a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, III e IV
A condição de independência é fundamental e óbvia para o exercício da atividade de auditoria independente. Entende-se como
independência o estado no qual as obrigações ou os interesses da entidade de auditoria são suficientemente isentos dos interesses das
entidades auditadas para permitir que os serviços sejam prestados com objetividade. Em suma, é a capacidade que a entidade de auditoria
35 tem de julgar e atuar com integridade e objetividade, permitindo a emissão de relatórios imparciais em relação à entidade auditada, aos
acionistas, aos sócios e a todas as demais partes que possam estar relacionadas com o seu trabalho. Considerando que a independência
pode ser afetada por ameaças de interesse próprio, autorrevisão, defesa de interesses da entidade auditada, familiaridade e intimidação,
avalie as afirmações abaixo.
I. Ameaça de interesse próprio ocorre quando a entidade de auditoria ou membro da equipe de auditoria poderia auferir benefícios de
interesse financeiro na entidade auditada, ou outro conflito de interesse próprio com essa entidade auditada.

II. Ameaça de intimidação ocorre quando membro da equipe de auditoria encontra obstáculos para agir objetivamente e com ceticismo
profissional devido às ameaças reais ou percebidas, por parte de administradores, diretores ou empregados da entidade auditada.

III. Ameaça de familiaridade ocorre quando, em virtude de relacionamento estreito com uma entidade auditada, com administradores, com
diretores ou com empregados, a entidade de auditoria ou membro da equipe de auditoria passa a se identificar, demasiadamente, com os
interesses da entidade auditada.
IV. Ameaça de autorrevisão ocorre quando o resultado do trabalho anterior precisa ser reanalisado ao serem obtidas conclusões sobre o
trabalho de auditoria ou quando membro da equipe de auditoria era, anteriormente, administrador ou diretor da entidade auditada, ou era
empregado cujo cargo lhe permitia exercer influência direta e relevante sobre o objeto do trabalho de auditoria.
V. Ameaça de defesa de interesses da entidade auditada ocorre quando a entidade de auditoria ou membro da equipe de auditoria defende
ou parece defender a posição ou a opinião da entidade auditada, podendo comprometer ou darem a impressão de comprometer a
objetividade; pode ser o caso da entidade de auditoria ou membro da equipe de auditoria que subordina seu julgamento ao da entidade
auditada.
É correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e IV, apenas.
c) III e V, apenas.
d) II, III, IV e V, apenas
e) I, II, III, IV e V.

EXAME PARA CONTABILISTA CERTIFICADO
DELIBERAÇÃO Nº 001/CTEC/2013 - ÉPOCA DE JUNHO E JULHO DE 2013
PROVA DE CONTROLO INTERNO E AUDITORIA
NOME COMPLETO (letra legível)

DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DE OUTRA NATUREZA
36 Na supervisão dos trabalhos da equipe técnica, durante a execução de uma auditoria, o auditor deve
a) Avaliar se as tarefas distribuídas à equipa técnica estão sendo cumpridas de acordo com o grau de competência exigido.
b) Avaliar se as conclusões obtidas são resultantes dos trabalhos executados e fundamentam a opinião sobre as Demonstrações
Financeiras
c) Avaliar se os trabalhos foram adequadamente documentados e os objetivos dos procedimentos técnicos alcançados
d) Nenhuma das anteriores
e) Todas as anteriores alíneas a), b) e c)
37 Os papéis de trabalho são documentos importantes em auditoria e têm por objetivo:
a) Auxiliar o auditor na realização do seu trabalho e servir de guia aos auditores com menor experiência
b) Auxiliar o auditor na realização do seu trabalho e proporcionar prova do trabalho realizado
c) Servir de guia aos auditores com menor experiência e viabilizar a constituição do "dossier de auditoria"
c) Servir de guia aos auditores com menor experiência e permitir o controlo de qualidade pela OPACC
A auditoria que consiste em revisões metódicas de programas, organizações, atividades ou segmentos operacionais dos comunicar
38 se os recursos da organização estão sendo usados eficientemente e se estão sendo alcançados os objetivos operacionais, dá-se o
nome de auditoria:
a) De demonstrações financeiras;
b) Operacional e de gestão
c) Interna;
d) Externa;
e) Previsional
39 Os programas de trabalho são documentos de auditoria que se destinam:
a) A enunciar os procedimentos contabilísticos e as medidas de controlo interno seguindos na empresa e necessários para que o
auditor possa das sugestões de melhoria
b) A enunciar os procedimentos contabilísticos e as medidas de controlo interno seguindos na empresa e quais os objetivos de
auditoria a atingir em cada auditoria.
c) A servir de guia à execução dos testes de controlo e dos procedimenos substantivos
d) A assegurar o planeamento do trabalho de auditoria e a controlar o tempo gasto por cada auditor
40 Os auditores internos utilizam, regra geral, as normas emitidas por qual das seguintes emtidades:
The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
Entidade empregadora
IIA - The Institute of Internal Auditors
O auditor
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No ano de 2011 a empresa JCDF, SA, com sede na cidade da Praia, celebrou com a empresa FELIZ, SA, um contrato de construção sem revisão
de preços, tendo a obra sido adjudicada por 50 000 contos. O contrato previa que a obra se iniciasse com a respectiva assinatura e que
estivesse concluída em 2013. A empresa JCDF utiliza o método da percentagem de acabamento na contabilização deste tipo de contrato de
41 longo prazo, tendo sido possível obter a seguinte informação: Gastos acumulados incorridos - 7500 em 2011, 27500 em 2012 e 3 750 contos
em 2013; estimativa de gastos para terminar a obra: 32 500 contos em 2011, 18500 em 2012 e, à data do encerramento de contas de 2012, 5
000 contos em 2013. Em 2012, a empresa reconhecer como rédito a quantia de 15.000 contos. A quantia a reconhecida deveria ter sido de:

a) 26 000 Contos
b) 37 200 Contos
c) 30. 855 Contos
d) 21.252 Contos
e) 39.000 Contos
A empresa BRAVÍSSIMO possui um edifício administrativo, mensurado pelo modelo do custo, adquirido por 110.000 contos e que em
31/12/N-1 possui uma depreciação acumulada de 11.000 contos. Sabendo-se que no ano N+7 a amortização acumulada deste edifício
42 atingirá os 26% do valor de aquisição, e que a empresa aplica o método de depreciação da linha reta, qual valor da depreciação do exercício
N?
a) 3.580 Contos
b) 2.200 Contos
c) 1.430 Contos
d) 2.520 Contos
e) 3. 000 Contos
43 Determinada indústria de tecidos adquiriu uma máquina de tear em 02.01.2010, colocando-a em funcionamento no mesmo dia. Sabendo-se
- O valor de aquisição da máquina foi de 550.000$00;
- A taxa de depreciação adotada foi de 20% ao ano;
- A depreciação é contabilizada ao final de cada mês;
No final de 2012 a máquina foi objeto de uma grande reparação, tendo sido substituídas duas peças, que custaram 100.000$. A
administração estima que no momento da compra da máquina, as duas representassem cerca de 15% do custo do seu preço de
aquisição.
Qual o valor da máquina a reconhecer no balanço de 31.12.2012:
a)

150.000$00

b)

220.000$$

c)

330.000$00

d)

287.000$00

e)

Nenhuma das alternativas anteriores
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Todos os equipamentos básicos adquiridos pela empresa até 31.12.2011 TODOVAPOR, SA foram depreciados de acordo com o
método da linha reta (quotas constantes) e com base no regime de duodécimos. Em 2012 a empresa alterou a política
44 contabilística, pelo que os equipamentos adquiridos neste exercício foram depreciados pelo método de quotas decrescentes e com
base na taxa anual. A alteração da política, que é justificada pela Adminsitração pelos benefícios de ordem fiscal, e o respetivo
efeito (500.000 contos), encontram-se adequadamente divulgados no Anexo.
No espaço abaixo, indique a modalidade de parecer que emitiria caso fosse auditor certificado pela OPACC e redija os parágrafos
mais significativos da mesma

A empresa DALAPA, SA vendeu à empresa MCÉU, SA uma máquina por 300 mil contos, com pagamento a um prazo de 5 anos, sem juros.
Contabilisticamente, a empresa reconheceu rendimentos de 300 mil contos por contrapartida de um crédito de igual montante. Sabendo
45 que a operação representa 10% do volume de vendas da empresa, sem a qual apresentaria prejuízos, e que a taxa de juro do mercado para
operações com prazo idêntico é de 12% ao ano, atuando como auditor certificado, que ajustamentos recomendaria à empresa e que parecer
emitiria caso a mesma não aceitasse as suas recomendações,

EXAME PARA CONTABILISTA CERTIFICADO
DELIBERAÇÃO Nº 001/CTEC/2013 - ÉPOCA DE JUNHO E JULHO DE 2013
PROVA DE CONTROLO INTERNO E AUDITORIA
NOME COMPLETO (letra legível)

DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DE OUTRA NATUREZA

