
Sumário 

Capítulo 1 – Noções gerais sobre auditoria 

1.1. Conceito de Auditoria 

1.2. Normas de Auditoria 

1.3. Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com 

Normas de Auditoria 

1.3.1. Auditoria de demonstrações contábeis 

1.3.2. Risco de auditoria 

1.3.2.1. Risco de distorção relevante 

1.3.2.2. Risco de detecção 

1.3.2.3. Limitação inerente da auditoria 

1.3.2.3.1. Natureza das informações contábeis 

1.3.2.3.2. Natureza dos procedimentos de auditoria 

1.3.2.3.3. Oportunidade das informações contábeis e o equilíbrio entre 

custo e benefício  

1.3.2.3.4. Outros assuntos que afetam as limitações inerentes de uma 

auditoria 

1.3.3. Objetivos gerais do auditor 

1.4. Requisitos 

1.4.1. Requisitos éticos relacionados à auditoria de demonstrações contábeis 

1.4.2. Ceticismo profissional 

1.4.3. Julgamento profissional 

1.4.4. Evidência de auditoria apropriada e suficiente e risco de auditoria 

1.4.5. Condução da auditoria em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade 

1.4.5.1. Conformidade com as normas relevantes para a auditoria 

1.4.5.2. Objetivos declarados em NBC TAs individuais 

1.4.5.3. Conformidade com exigências relevantes 

1.4.5.4.  Não cumprimento de um objetivo 

1.5. Exercícios de fixação 

Capítulo 2 – Definições 

2.1. Introdução 

2.2. Definições 

2.3. Exercícios de fixação 

Capítulo 3 – Código de Ética Profissional do Contador – CEPC 

3.1. Introdução 

3.1.1. São deveres do Profissional da Contabilidade 

3.1.2. Vedações ao Profissional da Contabilidade 

3.1.3. Perícia, auditoria e arbitragem 

3.1.4. Fixação dos honorários 



3.1.5. Ética com colegas 

3.1.6. Penalidades 

3.2. Exercícios de fixação 

Capítulo 4 – Auditoria no Âmbito da CVM 

4.1. Introdução 

4.2. Do registro, suas categorias e condições 

4.3. Da instrução do pedido de registro 

4.4. Da comprovação da atividade de auditoria 

4.5. Do exame do pedido e do prazo para a concessão do registro 

4.6. Dos casos de suspensão e cancelamento automáticos 

4.7. Das informações periódicas e eventuais 

4.8. Das normas relativas ao exercício da atividade de auditoria no mercado de valores mobiliários 

4.9. Das hipóteses de impedimento e de incompatibilidade 

4.10. Dos deveres e responsabilidades dos auditores independentes 

4.11. Dos deveres e responsabilidades dos administradores e do conselho fiscal 

4.12. Do exame de qualificação técnica 

4.13. Da rotatividade dos auditores 

4.14. Do controle de qualidade interno 

4.15. Do controle de qualidade externo 

4.16. Do programa de educação continuada 

4.17. Das penalidades 

4.18. Exercícios de fixação 

Capítulo 5 – Concordância com os termos  do trabalho de auditoria 

5.1. Introdução 

5.2. Requisitos 

5.2.1. Condições prévias para uma auditoria 

5.2.1.1. Estruturas de relatórios financeiros 

5.2.1.2. Determinação da aceitação da estrutura de relatório financeiro  

5.2.1.3. Estrutura de relatório financeiro para fins gerais. 

5.2.1.4. Estrutura de relatório financeiro prevista em lei ou regulamento 

5.2.1.5. Jurisdição que não possui organização normativa ou estrutura de relatório 

financeiro prevista 

5.2.1.6. Concordância quanto à responsabilidade da administração 

5.2.1.7. Elaboração das demonstrações contábeis 

5.2.1.8. Controle interno 

5.2.2. Limitação no alcance da auditoria antes da aceitação do trabalho 

5.2.3. Outros fatores que afetam a aceitação de um trabalho de auditoria  

5.2.4. Acordo sobre termos do trabalho de auditoria  

5.2.4.1. Carta de contratação de auditoria ou outra forma de acordo por escrito 

5.2.4.2. Forma e conteúdo da carta de contratação 

5.2.4.3. Auditorias de componentes 

5.2.4.4. Responsabilidade da administração prevista em lei ou regulamento 

5.2.5. Auditoria recorrente 

5.2.6. Aceitação de mudança nos termos do trabalho de auditoria 

5.2.6.1. Solicitação de mudança nos termos do trabalho de auditoria 

5.2.6.2. Solicitação de mudança para revisão ou serviço correlato 

5.2.7. Considerações adicionais na aceitação do trabalho 



5.2.7.1. Normas de contabilidade complementadas por lei ou regulamento 

5.2.8. Estrutura de relatório financeiro prevista em lei ou regulamento – Outros assuntos que 

afetam a aceitação 

5.2.9. Relatório do auditor independente previsto em lei ou regulamento 

5.3. Exercícios de fixação 

Capítulo 6 – Auditoria Interna 

6.1. Conceito e Objetivos da Auditoria Interna 

6.2. Papéis de Trabalho 

6.3. Fraude e Erro 

6.4. Normas de execução dos trabalhos 

6.4.1. Planejamento da Auditoria Interna 

6.4.2. Riscos da Auditoria Interna 

6.4.3. Procedimentos da Auditoria Interna 

6.4.4. Amostragem 

6.4.5. Processamento Eletrônico de Dados – PED 

6.5. Normas relativas ao relatório da auditoria interna 

6.6. Exercícios de fixação 

Capítulo 7 – Controle de qualidade para auditores independentes 

7.1. Introdução 

7.2. Requisitos 

7.2.1. Aplicação e cumprimento de exigências relevantes 

7.2.2. Elementos do sistema de controle de qualidade 

7.2.2.1. Responsabilidade da liderança pela qualidade na firma 

7.2.2.2. Exigências éticas relevantes 

7.2.2.2.1. Independência 

7.2.2.2.1.1. Ameaça de familiaridade 

7.2.2.3. Aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos 

específicos 

7.2.2.3.1. Retirada 

7.2.2.4. Recursos humanos 

7.2.2.5. Designação de equipe de trabalho 

7.2.3. Execução do trabalho 

7.2.3.1. Consulta 

7.2.3.2. Revisão de controle de qualidade do trabalho 

7.2.3.2.1. Revisão do controle de qualidade do trabalho de companhia 

aberta 

7.2.3.3. Critérios para a elegibilidade do revisor de controle de qualidade do 

trabalho 

7.2.3.4. Documentação da revisão de controle de qualidade do trabalho 

7.2.3.5. Diferença de opinião 

7.2.3.6. Documentação do trabalho 

7.2.3.6.1. Conclusão da montagem dos arquivos finais do trabalho 

7.2.3.6.2. Confidencialidade, custódia, integridade, acessibilidade e 

recuperabilidade da documentação do trabalho. 

7.2.3.6.3. Retenção da documentação do trabalho 

7.2.3.6.3.1. Propriedade da documentação do trabalho 



7.2.4. Monitoramento 

7.2.4.1. Monitoramento das políticas e procedimentos de controle de qualidade da 

firma 

7.2.4.2. Avaliação, comunicação e correção de deficiência identificada 

7.2.4.3. Reclamações e alegações 

7.2.4.3.1. Fonte de reclamações e alegações 

7.2.4.3.2. Políticas e procedimentos de investigação 

7.2.5. Documentação do sistema de controle de qualidade 

7.3. Exercícios de fixação 

Capítulo 8 – Controle de qualidade da auditoria de demonstrações contábeis 

8.1. Introdução 

8.2. Confiança no sistema de controle de qualidade da firma 

8.3. Requisitos 

8.3.1. Responsabilidade da liderança da firma pela qualidade nos trabalhos de auditoria 

8.3.2. Exigência ética relevante 

8.3.2.1. Independência 

8.3.3. Aceitação e continuidade de relacionamento com clientes e trabalhos de auditoria 

8.3.4. Designação de equipe de trabalho 

8.3.5. Execução do trabalho 

8.3.5.1. Direção, supervisão e execução 

8.3.5.2. Revisões 

8.3.5.3. Consulta 

8.3.5.4. Revisão de controle de qualidade do trabalho 

8.3.5.5. Diferença de opinião 

8.3.6. Monitoramento 

8.3.7. Documentação 

8.4. Exercícios de fixação 

Capítulo 9 – Consideração de leis e regulamentos na auditoria de demonstrações 

contábeis 

9.1. Introdução 

9.1.1. Efeitos de leis e regulamentos 

9.2. Responsabilidade pela conformidade com leis e regulamentos 

9.2.1. Responsabilidade do auditor 

9.2.2. Objetivos do auditor 

9.3. Requisitos 

9.3.1. Consideração pelo auditor da conformidade com leis e regulamentos 

9.3.2. Procedimentos para identificação de casos de não conformidade – outras leis e 

regulamentos 

9.3.3. Comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade 

9.3.3.1. Comunicação de não conformidade aos responsáveis pela governança 

9.3.3.2. Comunicação de não conformidade no relatório do auditor sobre as 

demonstrações contábeis 

9.3.3.3. Comunicação de não conformidade à autoridade reguladora 

9.3.4. Documentação 

9.4. Exercícios de fixação 

Capítulo 10 – Planejamento da auditoria  

10.1. Introdução 



10.2. Requisitos 

10.2.1. Envolvimento de membros-chave da equipe de trabalho 

10.2.2. Atividades preliminares do trabalho de auditoria 

10.2.3. Atividades de planejamento 

10.2.3.1. Considerações específicas para entidade de pequeno porte 

10.2.4. Documentação 

10.2.5. Considerações adicionais em auditoria inicial 

10.3. Exercícios de fixação 

Capítulo 11– Documentação de auditoria 

11.1. Introdução 

11.2. Requisitos 

11.2.1. Elaboração tempestiva da documentação de auditoria 

11.2.2. Documentação dos procedimentos de auditoria executados e da evidência de auditoria 

obtida 

11.2.2.1. Forma, conteúdo e extensão da documentação de auditoria 

11.2.2.1.1. Considerações específicas para a auditoria de entidades de 

pequeno porte 

11.2.2.2. Documentação de conformidade com as normas de auditoria 

11.2.2.3. Documentação de assuntos e julgamentos profissionais significativos 

11.2.2.4. Identificação de itens ou assuntos específicos submetidos a teste do 

elaborador e revisor 

11.2.2.5. Documentação das discussões de assuntos significativos com a 

administração, os responsáveis pela governança e outros 

11.2.3. Não atendimento de exigência relevante 

11.2.4. Assuntos surgidos após a data do relatório do auditor 

11.3. Montagem do arquivo final de auditoria 

11.4. Exercícios de fixação 

Capítulo 12 – Responsabilidade do auditor em relação à fraude 

12.1. Introdução 

12.2. Características da fraude 

12.3. Responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude 

12.3.1 Responsabilidade do auditor 

12.4. Requisitos 

12.4.1. Ceticismo profissional 

12.4.2. Discussão entre a equipe de trabalho 

12.4.3. Procedimentos de avaliação de risco e atividades relacionadas 

12.4.3.1. Administração e outros responsáveis na entidade 

12.4.3.1.1. Indagações à administração 

12.4.3.1.2. O processo da administração para identificar e responder aos 

riscos de fraude 

12.4.3.1.3. Indagação junto à administração e outras pessoas na entidade 

12.4.3.1.4. Indagação junto à auditoria interna 

12.4.3.2. Responsáveis pela governança 

12.4.3.3. Variação inesperada ou não usual identificada 

12.4.3.4. Outras informações 

12.4.3.5. Avaliação de fatores de risco de fraude  

12.4.4. Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante decorrente de fraude 

12.4.5. Respostas aos riscos avaliados de distorção relevante decorrente de fraude 



12.4.5.1. Respostas globais 

12.4.5.2. Procedimentos de auditoria em respostas aos riscos identificados de distorção 

relevante decorrente de fraude no nível das afirmações 

12.4.5.3. Procedimentos de auditoria em resposta aos riscos relacionados com 

controles burlados pela administração 

12.4.5.3.1. Lançamentos no livro diário e outros ajustes 

12.4.5.3.2. Estimativas contábeis 

12.4.5.3.3. Justificativa de negócio para transações significativas 

12.4.6. Avaliação da evidência de auditoria 

12.4.7. Auditor sem condições de continuar o trabalho 

12.4.8. Representações da administração  

12.4.9. Comunicações à administração e aos responsáveis pela governança 

12.4.10. Comunicações às autoridades reguladoras e de controle 

12.4.11. Documentação 

12.5. Exercícios de fixação 

Capítulo 13 – Comunicação com os responsáveis pela governança 

13.1. Introdução 

13.2. Papel da comunicação 

13.3. Objetivo 

13.4. Requisitos 

13.4.1. Responsáveis pela governança 

13.4.1.1. Quando todos os responsáveis pela governança estão envolvidos na 

administração da entidade 

13.4.2. Assuntos a serem comunicados 

13.4.2.1. Responsabilidade do auditor em relação à auditoria das demonstrações 

contábeis 

13.4.2.2. Alcance e época planejados da auditoria 

13.4.2.3. Constatações significativas decorrentes da auditoria 

13.4.2.3.1. Aspectos qualitativos significativos das práticas contábeis 

13.4.2.3.2. Estimativas contábeis 

13.4.2.3.3. Dificuldades significativas encontradas durante a auditoria 

13.4.2.3.4. Assuntos importantes discutidos ou tratados por correspondência 

com a administração 

13.4.2.3.5. Outros assuntos importantes relevantes para o processo de 

apresentação de relatórios contábeis 

13.4.2.4. Independência do auditor 

13.4.3. Processo de comunicação 

13.4.3.1. Estabelecimento do processo de comunicação 

13.4.3.2. Forma de comunicação 

13.4.3.3. Oportunidade das comunicações 

13.4.3.4. Adequação do processo de comunicação 

13.4.4. Documentação 

13.4.4.1. Assuntos complementares 

13.5. Exercícios de fixação 

Capítulo 14 – Comunicação de deficiências de controle interno 

14.1. Introdução 

14.2. Objetivo 

14.3. Requisitos 



14.4. Exercícios de fixação 

Capítulo 15 – Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria 

15.1. Introdução 

15.2. Materialidade no contexto de auditoria 

15.3. Objetivo 

15.4. Requisitos 

15.4.1. Determinação da materialidade no planejamento e para a execução da auditoria 

15.4.1.1. Uso de referenciais (benchmarks) na determinação da materialidade para as 

demonstrações contábeis como um todo 

15.4.1.2. Nível ou níveis de materialidade para classes específicas de transações, 

saldos contábeis ou divulgação 

15.4.2. Revisão no decorrer da auditoria 

15.4.3. Documentação 

15.5. Exercícios de fixação 

Capítulo 16 – Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante 

16.1. Introdução 

16.2. Requisitos 

16.2.1. Procedimentos de avaliação de risco e atividades relacionadas 

16.2.2. Entendimento necessário da entidade e do seu ambiente, inclusive do controle interno 

da entidade 

16.2.2.1. Entidade e o seu ambiente 

16.2.2.2. Fatores do setor de atividade 

16.2.2.3. Fatores regulatórios 

16.2.2.4. Outros fatores externos 

16.2.2.5. Natureza de entidade de propósito específico (EPE) 

16.2.3. Controle interno da entidade 

16.2.3.1. Natureza e características gerais do controle interno 

16.2.3.1.1. Natureza e extensão do entendimento dos controles relevantes 

16.2.4. Componentes do controle interno 

16.2.4.1. Ambiente de controle 

16.2.5. Processo de avaliação de risco da entidade 

16.2.5.1. Sistema de informação, incluindo os processos de negócio relacionados, 

relevante para as demonstrações contábeis e a comunicação  

16.2.6. Atividades de controle relevantes para a auditoria 

16.2.7. Monitoramento dos controles 

16.2.8. Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante 

16.2.9. Risco que exige consideração especial da auditoria 

16.2.10. Risco para o qual procedimentos substantivos sozinhos não fornecem evidências de 

auditoria suficientes e apropriadas 

16.2.11. Revisão da avaliação de risco 

16.2.12. Documentação 

16.3. Exercícios de fixação 

Capítulo 17 – Resposta do auditor aos riscos avaliados 

17.1. Introdução 

17.2. Requisitos 

17.2.1. Respostas gerais 



17.2.2. Procedimentos de auditoria em resposta aos riscos avaliados de distorção relevante no 

nível de afirmações 

17.2.2.1. Testes de controle 

17.2.2.2. Natureza e extensão dos testes de controle 

17.2.2.3. Época dos testes de controle 

17.2.2.4. Uso da evidência de auditoria obtida durante um período intermediário 

17.2.2.5. Uso da evidência de auditoria obtida em auditoria anterior 

17.2.2.6. Controle sobre risco significativo 

17.2.2.7. Avaliação da efetividade operacional dos controles 

17.2.2.8. Procedimento substantivo 

17.2.2.9. Procedimento substantivo relacionado com o processo de encerramento das 

demonstrações contábeis 

17.2.2.10. Procedimento substantivo em resposta aos riscos significativos 

17.2.2.11. Época dos procedimentos substantivos 

17.2.3. Adequação da apresentação e divulgação 

17.2.4. Avaliação da suficiência e adequação da evidência de auditoria 

17.2.5. Documentação 

17.3. Exercícios de fixação 

Capítulo 18 – Evidência de Auditoria 

18.1. Introdução 

18.2. Objetivo 

18.3. Requisitos 

18.3.1. Evidência de auditoria apropriada e suficiente 

18.3.1.1. Fontes da evidência de auditoria 

18.3.1.2. Procedimentos de auditoria para obtenção de evidência de auditoria 

18.3.1.2.1. Inspeção 

18.3.1.2.2. Observação 

18.3.1.2.3. Confirmação externa 

18.3.1.2.4. Recálculo 

18.3.1.2.5. Reexecução 

18.3.1.2.6. Procedimentos analíticos 

18.3.1.2.7. Indagação 

18.3.2. Informações a serem utilizadas como evidência de auditoria 

18.3.2.1. Relevância 

18.3.2.2. Confiabilidade 

18.3.2.3. Confiabilidade das informações apresentadas por especialista da 

administração 

18.3.2.4. Competência, habilidade e objetividade de um especialista da administração 

18.3.2.5. Obtenção de entendimento do trabalho do especialista da administração 

18.3.3. Seleção dos itens para testes para obtenção da evidência de auditoria 

18.3.4. Inconsistência ou dúvidas quanto à confiabilidade da evidência de auditoria 

18.4. Evidência de auditoria para estoques 

18.5. Evidência de auditoria para litígios e reclamações 

18.5.1. Representações formais  

18.6. Evidência de auditoria para informações por segmento 

18.7. Exercícios de fixação 

Capítulo 19 – Avaliação das distorções identificadas durante a auditoria 



19.1. Introdução 

19.2. Objetivo 

19.3. Requisitos 

19.3.1. Acumulação de distorções identificadas 

19.3.2. Consideração de distorções identificadas no decorrer da auditoria 

19.3.3. Comunicação e correção de distorções 

19.3.4. Avaliação do efeito de distorções não corrigidas 

19.3.4.1. Comunicação com os responsáveis pela governança 

19.3.5. Representação formal  

19.3.6. Documentação 

19.4. Exercícios de fixação 

Capítulo 20 – Confirmações externas 

20.1. Introdução 

20.2. Procedimentos de confirmação externa para obtenção de evidência de auditoria 

20.3. Objetivo 

20.4. Requisitos 

20.4.1. Procedimentos de confirmação externa 

20.4.2. Recusa da administração em permitir que o auditor envie solicitações de confirmação 

20.4.3. Resultado dos procedimentos de confirmação externa 

20.4.3.1. Confiabilidade das respostas às solicitações de confirmação 

20.4.3.2. Resposta não recebida 

20.4.3.3. Quando uma resposta a uma solicitação de confirmação positiva é 

necessária para obter evidência de auditoria apropriada e suficiente 

20.4.3.4. Exceções 

20.4.4. Confirmação negativa 

20.4.5. Avaliação da evidência obtida 

20.5. Exercícios de fixação 

Capítulo 21 – Trabalhos iniciais – saldos iniciais 

21.1. Introdução 

21.2. Objetivo 

21.3. Requisitos 

21.3.1. Procedimentos de auditoria 

21.3.1.1. Saldos iniciais 

21.3.1.2. Uniformidade de políticas contábeis 

21.3.1.3. Informações relevantes no relatório do auditor independente antecessor 

21.3.2. Conclusões e relatórios de auditoria 

21.3.2.1. Saldos iniciais 

21.3.2.2. Uniformidade de política contábil 

21.3.2.3. Relatório do auditor independente antecessor com modificação 

21.4. Exercícios de fixação 

Capítulo 22 – Procedimentos analíticos 

22.1. Introdução 

22.2. Objetivo 

22.3. Requisitos 

22.3.1. Procedimentos analíticos substantivos 

22.3.1.1. Confiabilidade dos dados 



22.3.1.2. Avaliação se a expectativa é suficientemente precisa 

22.3.2. Procedimentos analíticos que auxiliam na formação da conclusão geral 

22.3.3. Exame dos resultados de procedimentos analíticos 

22.4. Exercícios de fixação 

Capítulo 23 – Amostragem em Auditoria 

23.1. Introdução 

23.2. Requisitos 

23.2.1. Definição da amostra, tamanho e seleção dos itens para teste 

23.2.1.1. Definição da amostra 

23.2.1.2. Estratificação e seleção com base em valor 

23.2.1.2.1. Estratificação 

23.2.1.2.2. Seleção com base em valor 

23.2.1.3. Tamanho da amostra  

23.2.1.3.1. Cálculo do tamanho da amostra 

23.2.1.4. Seleção dos itens para teste 

23.2.1.4.1. Métodos de seleção da amostra 

23.2.2. Execução de procedimentos de auditoria 

23.2.3. Natureza e causa de desvios e distorções 

23.2.4. Projeção de distorções 

23.2.5. Avaliação do resultado da amostragem em auditoria 

23.3. Exercícios de fixação 

Capítulo 24 – Utilização do trabalho de auditoria interna 

24.1. Introdução 

24.2. Relação entre a função de auditoria interna e o auditor independente 

24.3. Objetivo 

24.4. Requisitos 

24.4.1. Determinação se e em que extensão utilizar o trabalho dos auditores internos 

24.4.2. Utilização de trabalho específico dos auditores internos 

24.4.3. Documentação 

24.5. Exercícios de fixação 

Capítulo 25 – Utilização do trabalho de especialistas 

25.1. Introdução  

25.2. Requisitos  

25.2.1. Determinação da necessidade de especialista do auditor 

25.2.2. Natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria  

25.2.2.1. Políticas e procedimentos de controle de qualidade da firma de auditoria  

25.2.3. Competência, habilidade e objetividade do especialista do auditor 

25.2.4. Obtenção de entendimento sobre a área de especialização do especialista do auditor 

25.2.5. Acordo com o especialista do auditor 

25.2.5.1. Natureza, alcance e objetivos do trabalho  

25.2.5.2. Atribuições e responsabilidades respectivas  

25.2.5.3. Papéis de trabalho  

25.2.5.4. Comunicação  

25.2.5.5. Confidencialidade  

25.2.6. Avaliação da adequação do trabalho do especialista do auditor 

25.2.7. Referência ao especialista do auditor no relatório do auditor independente  



25.3. Exercícios de fixação 

Capítulo 26 – Auditoria de estimativas contábeis 

26.1. Introdução 

26.1.1. Tendenciosidade da administração 

26.2. Objetivo 

26.3. Requisitos  

26.3.1. Procedimentos de avaliação de risco e atividades relacionadas 

26.3.2. Identificação e avaliação de riscos de distorção relevante 

26.3.3. Respostas aos riscos identificados de distorção relevante 

26.3.4. Procedimentos substantivos adicionais para responder a riscos significativos 

26.3.4.1. Incerteza de estimativa 

26.3.4.2. Critérios de reconhecimento e mensuração 

26.3.5. Avaliação da razoabilidade da estimativa contábil e determinação de distorção 

26.3.6. Divulgações relacionadas com estimativa contábil 

26.3.7. Indicadores de possível tendenciosidade da administração 

26.3.8. Representações formais  

26.3.9. Documentação 

26.4. Exercícios de fixação 

Capítulo 27 – Partes relacionadas 

27.1. Introdução 

27.2. Natureza do relacionamento e das transações com partes relacionadas 

27.3. Responsabilidades do auditor 

27.3.1. Estrutura de apresentação adequada 

27.3.2. Estruturas de conformidade (compliance) 

27.4. Objetivo 

27.5. Requisitos 

27.5.1. Procedimentos de avaliação de risco e atividades relacionadas 

27.5.1.1. Entendimento dos relacionamentos e transações com partes relacionadas 

27.5.1.1.1. Identificação das partes relacionadas da entidade 

27.5.1.1.2. Controles da entidade sobre os relacionamentos e transações 

com partes relacionadas 

27.5.1.1.3. Autorização e aprovação de transações e acordos significativos 

27.5.1.2. Atenção para informações sobre partes relacionadas durante a revisão de 

registros ou documentos 

27.5.1.3. Compartilhamento de informações sobre partes relacionadas com a equipe 

de trabalho 

27.5.2. Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante associado aos 

relacionamentos e transações com partes relacionadas 

27.5.3. Respostas aos riscos de distorção relevante associado aos relacionamentos e transações 

com partes relacionadas 

27.5.3.1. Identificação de partes relacionadas ou de relacionamentos significativos 

com partes relacionadas não identificadas ou divulgadas anteriormente 

27.5.3.1.1. Comunicação de informações referentes a partes relacionadas 

recém-identificadas à equipe de trabalho 

27.5.3.1.2. Não divulgação intencional por parte da administração 

27.5.3.2. Transações significativas identificadas com partes relacionadas fora do curso 

normal de negócios da entidade 



27.5.3.3. Afirmações de que as transações com partes relacionadas foram conduzidas 

em termos equivalentes àqueles prevalecentes entre partes independentes  

27.5.4. Avaliação da contabilização e da divulgação dos relacionamentos e transações com 

partes relacionadas 

27.5.5. Representações formais 

27.5.6. Comunicação com os responsáveis pela governança 

27.5.7. Documentação 

27.6. Exercícios de fixação 

Capítulo 28 – Eventos subsequentes 

28.1. Introdução 

28.2. Eventos subsequentes 

28.3. Objetivo 

28.4. Requisitos 

28.4.1. Eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a data do relatório do 

auditor independente 

28.4.1.1. Representação formal 

28.4.2. Fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a data do seu 

relatório, mas antes da data de divulgação das demonstrações contábeis 

28.4.2.1. Responsabilidade da administração a respeito do auditor independente 

28.4.2.2. Dupla data 

28.4.2.3. Nenhuma alteração da administração nas demonstrações contábeis 

28.4.2.4. Medidas do auditor independente para tentar evitar o uso indevido do 

relatório do auditor independente por terceiros 

28.4.3. Fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a divulgação das 

demonstrações contábeis 

28.5. Exercícios de fixação 

Capítulo 29 – Continuidade Operacional 

29.1. Introdução  

29.2. Responsabilidade pela avaliação da capacidade da entidade de manter sua continuidade 

operacional 

29.2.1. Responsabilidade do auditor  

29.3. Objetivo  

29.4. Requisitos  

29.4.1. Procedimentos de avaliação de risco e atividades relacionadas  

29.4.1.1. Eventos ou condições que podem levantar dúvida quanto ao pressuposto 

de continuidade operacional  

29.4.1.1.1. Financeiro  

29.4.1.1.2. Operacional  

29.4.1.1.3. Outros  

29.4.2. Revisão da avaliação da administração  

29.4.2.1. Período da avaliação da administração  

29.4.3. Período posterior à avaliação elaborada pela administração  

29.4.4. Procedimentos adicionais de auditoria quando são identificados eventos ou condições  

29.4.5. Conclusão e relatório de auditoria  

29.4.6. Uso apropriado do pressuposto de continuidade operacional, porém com a existência 

de incerteza significativa  



29.4.6.1. Relatório de auditoria quando a divulgação de incerteza significativa é 

adequada  

29.4.6.1.1. Ênfase  

29.4.6.1.2. Relatório de auditoria quando a divulgação de incerteza 

significativa é inadequada  

29.4.6.1.3. Base para opinião com ressalva  

29.4.6.1.4. Opinião com ressalva  

29.4.6.1.5. Base para opinião adversa  

29.4.6.1.6. Opinião adversa  

29.4.7. Uso inapropriado do pressuposto de continuidade operacional  

29.4.8. Relutância da administração em elaborar ou estender sua avaliação  

29.4.9. Comunicação com os responsáveis pela governança  

29.4.10. Atraso significativo na aprovação das demonstrações contábeis  

29.5. Exercícios de fixação 

Capítulo 30 – Representações Formais 

30.1. Introdução 

30.2. Objetivo 

30.3. Requisitos 

30.3.1. Membros da administração aos quais são solicitadas representações formais  

30.3.2. Representações formais sobre a responsabilidade da administração 

30.3.2.1. Elaboração das Demonstrações Contábeis 

30.3.2.2. Informações fornecidas e integridade das transações 

30.3.3. Outras representações formais  

30.3.3.1. Comunicação de valor limite 

30.3.4. Data e período abrangido pelas representações formais  

30.3.5. Forma das representações formais  

30.3.6. Dúvida quanto à confiabilidade das representações formais e representações solicitadas 

e não fornecidas 

30.3.6.1. Dúvida quanto à confiabilidade das representações formais  

30.3.6.2. Representações solicitadas e não fornecidas 

30.3.6.3. Representações formais sobre as responsabilidades da administração 

30.4. Exercícios de fixação 

Capítulo 31 – Independência – Trabalhos de Auditoria e Revisão 

31.1. Introdução 

31.2. Estrutura conceitual sobre a independência 

31.2.1. Aparência de independência 

31.3. Redes e firmas em rede 

31.4. Entidades de interesse do público 

31.5. Entidades relacionadas 

31.6. Responsáveis pela governança 

31.7. Documentação 

31.8. Período de contratação 

31.9. Fusões e aquisições 

31.10. Outras considerações 

31.11. Aplicação da abordagem da estrutura conceitual sobre a independência 

31.11.1. Interesses financeiros 

31.11.2. Empréstimos e garantias 



31.11.3. Relacionamentos comerciais 

31.11.4. Relacionamentos familiares e pessoais 

31.11.5. Emprego em cliente de auditoria 

31.11.5.1. Clientes de auditoria que são entidades de interesse do público 

31.11.6. Designações temporárias de pessoal 

31.11.7. Serviço recente em cliente de auditoria 

31.11.8. Função de conselheiro ou diretor em cliente de auditoria 

31.11.9. Associação de pessoal sênior (incluindo rotação de sócios) com cliente de auditoria 

31.11.9.1. Disposições gerais 

31.11.9.2. Clientes de auditoria que são entidades de interesse do público 

31.12. Prestação de serviços que não são de asseguração a clientes de auditoria 

31.12.1. Responsabilidades da administração 

31.12.2. Elaboração de registros contábeis e de demonstrações contábeis 

31.12.2.1. Disposições gerais 

31.12.2.2. Clientes de auditoria que não são entidades de interesse do público 

31.12.2.3. Clientes de auditoria que são entidades de interesse do público 

31.12.2.4. Situações de emergência 

31.12.3. Serviços de avaliação 

31.12.3.1. Disposições gerais 

31.12.3.2. Clientes de auditoria que não são entidades de interesse do público 

31.12.3.3. Clientes de auditoria que são entidades de interesse do público 

31.12.4. Serviços fiscais 

31.12.4.1. Elaboração de declarações de impostos 

31.12.4.2. Cálculos de impostos com a finalidade de elaborar lançamentos contábeis 

31.12.4.2.1. Clientes de auditoria que não são entidades de interesse do 

público 

31.12.4.2.2. Clientes de auditoria que são entidades de interesse do público 

31.12.4.3. Planejamento tributário e outros serviços de consultoria tributária 

31.12.4.4. Assessoria na solução de disputas fiscais 

31.12.5. Serviços de auditoria interna 

32.12.5.1. Disposições gerais 

31.12.5.2. Clientes de auditoria que são entidades de interesse do público 

31.12.6. Serviços de tecnologia da informação 

31.12.6.1. Disposições gerais 

31.12.6.2. Clientes de auditoria que não são entidades de interesse do público 

31.12.6.3. Clientes de auditoria que são entidades de interesse do público 

31.12.7. Serviços de suporte a litígio 

31.12.8. Serviços legais 

31.12.9. Serviços de recrutamento 

31.12.9.1. Disposições gerais 

31.12.9.2. Clientes de auditoria que são entidades de interesse do público 

31.12.10. Serviços financeiros corporativos 

31.13. Honorários 

31.13.1. Tamanho relativo dos honorários 

31.13.1.1. Clientes de auditoria que são entidades de interesse do público 

31.13.2. Honorários vencidos 

31.13.3. Honorários contingentes 

31.14. Políticas de remuneração e avaliação 

31.15. Presentes e afins 

31.16. Litígio real ou ameaça de litígio 



31.17. Relatórios que incluem restrição de uso e de distribuição 

31.17.1. Introdução 

31.17.2. Entidades relacionadas 

31.17.3. Redes e firmas em rede 

31.17.4. Interesses financeiros, empréstimos e garantias, relacionamentos comerciais próximos e 

relacionamentos familiares e pessoais 

31.17.5. Emprego em cliente de auditoria 

31.17.6. Prestação de serviços que não são de asseguração 

31.18. Exercícios de fixação 

Capítulo 32 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade 

32.1. Introdução 

32.2. Princípios gerais da revisão de informações intermediárias 

32.3. Objetivo do trabalho de revisão de informações intermediárias 

32.4. Acordo sobre os termos do trabalho 

32.5. Procedimentos para revisão de informações intermediárias 

32.5.1. Entendimento da entidade e de seu ambiente, incluindo seu controle interno 

32.5.2. Indagações, procedimentos analíticos e outros procedimentos de revisão 

32.5.3. O auditor geralmente executa os seguintes procedimentos 

32.6. Avaliação de distorções 

32.7. Representações da administração 

32.8. Responsabilidade do auditor pelas informações que acompanham as informações intermediárias  

32.9. Comunicação 

32.10. Relatório sobre a natureza, a extensão e os resultados da revisão de informações intermediárias 

32.10.1. Desvio da estrutura de relatório financeiro aplicável 

32.10.2. Limitação de alcance 

32.10.3. Limitação de alcance imposta pela administração 

32.10.4. Outras limitações de alcance 

32.10.5. Continuidade da entidade e incertezas significativas 

32.10.6. Outras considerações 

32.11. Documentação 

32.12. Exercícios de fixação 

Capítulo 33 – Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente 

sobre as Demonstrações Contábeis 

33.1. Introdução 

33.2. Requisitos 

33.2.1. Formação da opinião sobre as demonstrações contábeis 

33.2.1.1. Aspectos qualitativos das práticas contábeis da entidade 

33.2.1.2. Divulgação do efeito de transações e eventos relevantes sobre as 

informações apresentadas nas demonstrações contábeis 

33.2.1.3. Descrição da estrutura de relatório financeiro aplicável 

33.2.1.4. Referência a mais de uma estrutura de relatório financeiro 

33.2.2. Forma da opinião 

33.2.3. Relatório do auditor independente 

33.2.3.1. Relatório do auditor independente para auditoria conduzida de acordo com 

as normas de auditoria 

33.2.3.1.1. Título 

33.2.3.1.2. Destinatário 



33.2.3.1.3. Parágrafo introdutório 

33.2.3.1.4. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações 

contábeis 

33.2.3.1.5. Responsabilidade do auditor 

33.2.3.1.6. Opinião do auditor 

33.2.3.1.7. Descrição de informações apresentadas nas demonstrações 

contábeis 

33.2.3.1.8. Descrição da estrutura de relatório financeiro aplicável e de 

como ela pode afetar a opinião do auditor 

33.2.3.1.9. Outras responsabilidades relativas à emissão do relatório de 

auditoria 

33.2.3.1.10. Assinatura do auditor 

33.2.3.1.11. Data do relatório do auditor independente 

33.2.3.1.12. Endereço do auditor independente 

33.2.3.2. Relatório do auditor independente previsto por lei ou regulamento 

33.2.3.3. Relatório do auditor independente para auditoria conduzida 

simultaneamente de acordo com as normas brasileiras de auditoria e 

normas de auditoria de outra jurisdição 

33.2.4. Informações suplementares apresentadas com as demonstrações contábeis 

33.3. Exemplos de relatório de auditoria do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 

33.4. Exercícios de fixação 

Capítulo 34 – Modificações na Opinião do Auditor Independente 

34.1. Introdução 

34.2. Requisitos 

34.2.1. Circunstâncias em que é necessário modificar a opinião do auditor independente 

34.2.1.1. Adequação das políticas contábeis selecionada 

34.2.1.2. Aplicação de políticas contábeis selecionadas 

34.2.1.3. Adequação das divulgações nas demonstrações contábeis 

34.2.1.4. Natureza da impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e 

suficiente 

34.2.2. Determinação do tipo de modificação na opinião do auditor independente 

34.2.2.1. Opinião com ressalva 

34.2.2.2. Opinião adversa 

34.2.2.3. Abstenção de opinião 

34.2.2.4. Outras considerações relativas à opinião adversa ou abstenção de opinião 

34.2.3. Forma e conteúdo do relatório do auditor independente com opinião modificada 

34.2.3.1. Parágrafo contendo a base para a modificação  

34.2.3.2. Parágrafo da opinião 

34.2.3.3. Exemplos de relatórios dos auditores independentes 

34.2.3.4. Descrição da responsabilidade do auditor quando expressa uma opinião 

com ressalva ou adversa 

34.2.3.5. Descrição da responsabilidade do auditor quando se abstém de expressar 

uma opinião 

34.2.4. Comunicação com os responsáveis pela governança 

34.3. Exemplos de relatórios dos auditores independentes com opinião modificada 

34.4. Exercícios de fixação 

Capítulo 35 – Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outros Assuntos 



35.1. Introdução 

35.2. Objetivo 

35.3. Requisitos 

35.3.1. Parágrafos de ênfase no relatório do auditor independente 

35.3.1.1. Circunstâncias em que um parágrafo de ênfase pode ser necessário 

35.3.1.2. Inclusão de parágrafo de ênfase no relatório de auditoria 

35.4. Parágrafos de outros assuntos no relatório do auditor independente 

35.4.1. Circunstâncias em que pode ser necessário um parágrafo de outros assuntos 

35.4.1.1. Caso em que é relevante para o entendimento pelos usuários sobre a 

auditoria 

35.4.1.2. Caso em que é relevante para o entendimento pelos usuários da 

responsabilidade do auditor ou do seu relatório 

35.4.2. Emissão de relatório de auditoria sobre mais de um conjunto de demonstrações 

contábeis 

35.4.3. Restrição à distribuição ou uso do relatório de auditoria 

35.4.4. Inclusão de parágrafo de outros assuntos no relatório de auditoria  

35.5. Comunicação com os responsáveis pela governança 

35.6. Lista de normas de auditoria que contêm exigências para parágrafos de ênfase 

35.7. Lista de normas de auditoria que contêm exigências para parágrafos de outros assuntos 

35.8. Exemplo de relatório de auditoria que inclui parágrafo de ênfase 

35.9. Exercícios de fixação 

Capítulo 36 – Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos 

36.1. Introdução 

36.2. Objetivo 

36.3. Requisitos 

36.3.1. Responsabilidade 

36.3.2. Aceitação e continuidade 

36.3.2.1. Obtenção de entendimento na etapa de aceitação ou continuidade 

36.3.2.2. Expectativa de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente 

36.3.2.3. Acesso a informações 

36.3.3. Termos do trabalho 

36.3.4. Estratégia global de auditoria e plano de auditoria 

36.3.5. Entendimento do grupo, seus componentes e seus ambientes 

36.3.5.1. Instruções emitidas pela administração do grupo aos componentes 

36.3.5.2. Fraude 

36.3.5.3. Discussão entre os membros da equipe encarregada do trabalho do grupo e 

os auditores de componente, quanto aos riscos de distorção relevante das 

demonstrações contábeis do grupo, inclusive riscos de fraude 

36.3.5.4. Avaliação de riscos 

36.3.6. Entendimento sobre os auditores de componente 

36.3.6.1. Procedimentos da equipe encarregada do trabalho do grupo para obter 

entendimento sobre o auditor do componente e das fontes para a evidência 

de auditoria 

36.3.6.2. Exigências éticas relevantes para a auditoria de grupo 

36.3.7. Materialidade 

36.3.8. Resposta aos riscos avaliados 

36.3.8.1. Determinação do tipo de trabalho a ser executado sobre as informações 

contábeis dos componentes 



36.3.8.1.1. Componente significativo 

36.3.8.1.2. Componente não significativo 

36.3.8.2. Envolvimento no trabalho executado pelos auditores de componente 

36.3.8.3. Avaliação de riscos de componente significativo 

36.3.8.4. Riscos significativos de distorção relevante identificados nas demonstrações 

contábeis do grupo – Procedimentos adicionais de auditoria  

36.3.9. Processo de consolidação 

36.4.10. Eventos subsequentes 

36.3.11. Comunicação com o auditor do componente 

36.3.12. Avaliação da suficiência e da adequação da evidência de auditoria obtida  

36.3.12.1. Avaliação da comunicação do auditor do componente e a adequação de 

seu trabalho 

36.3.12.2. Suficiência e adequação da evidência de auditoria 

36.3.13. Comunicação com a administração do grupo e os responsáveis pela governança do 

grupo 

36.3.13.1. Comunicação com a administração do grupo 

36.3.13.2. Comunicação com os responsáveis pela governança do grupo 

36.3.14. Documentação 

36.4. Exemplo de relatório com ressalva onde a equipe encarregada do trabalho do grupo não é capaz 

de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a opinião de auditoria 

do grupo 

36.5. Exemplos de condições ou eventos que podem indicar riscos de distorção relevante nas 

demonstrações contábeis do grupo 

36.6. Assuntos adicionais exigidos e incluídos na carta de instrução da equipe encarregada do trabalho 

do grupo 

36.7. Exercícios de fixação 

Capítulo 37 – Auditoria de Demonstrações Contábeis Condensadas 

37.1. Introdução 

37.2. Requisitos 

37.2.1. Aceitação do trabalho 

37.2.1.1. Critérios  

37.2.2. Natureza dos procedimentos 

37.2.3. Forma da opinião   

37.2.4. Época do trabalho e eventos subsequentes à data do relatório do auditor independente 

sobre as demonstrações contábeis auditadas 

37.2.5. Relatório do auditor independente sobre demonstrações contábeis condensadas 

37.2.5.1. Elementos do relatório do auditor independente  

37.2.5.2. Título  

37.2.5.3. Destinatário  

37.2.5.4. Introdutório 

37.2.5.5. Data do relatório do auditor independente 

37.2.5.6. Destinatário 

37.2.5.7. Data do relatório do auditor independente 

37.2.5.8. Modificações na opinião, parágrafo de ênfase ou parágrafo de outros 

assuntos no relatório do auditor independente sobre as demonstrações 

contábeis auditadas. 

37.2.5.9. Opinião com modificação sobre demonstrações contábeis condensadas  



37.2.6. Restrição sobre distribuição ou uso ou alerta aos leitores para a base de apresentação 

das demonstrações contábeis condensadas  

37.2.7. Informações comparativas 

37.2.8. Informações suplementares não auditadas apresentadas com as demonstrações 

contábeis condensadas 

37.2.9. Outras informações em documentos contendo demonstrações contábeis condensadas 

37.2.10. Associação do auditor  

37.3. Exemplos de relatórios sobre demonstrações contábeis condensadas 

37.4. Exercícios de fixação 

Capítulo 38 – Auditoria de Quadros Isolados 

38.1. Introdução 

38.2. Objetivo 

38.3. Requisitos 

38.3.1. Considerações ao aceitar o trabalho 

38.3.1.1. Aplicação das normas de auditoria 

38.3.1.2. Aceitação da estrutura de relatório financeiro 

38.3.1.3. Forma da opinião 

38.3.2. Considerações ao planejar e executar a auditoria 

38.3.3. Formação de opinião e considerações sobre o relatório 

38.3.3.1. Emissão do relatório do auditor independente sobre o conjunto completo 

de demonstrações contábeis da entidade e sobre quadros isolados das 

demonstrações contábeis ou sobre elementos específicos dessas 

demonstrações contábeis 

38.3.3.2. Opinião modificada, parágrafo de ênfase ou parágrafo de outros assuntos 

no relatório do auditor independente sobre o conjunto completo de 

demonstrações contábeis da entidade 

38.4. Exemplos de elementos, contas ou itens específicos das demonstrações contábeis 

38.5. Exemplos de relatório dos auditores independentes sobre quadros isolados das demonstrações 

contábeis e sobre elementos específicos das demonstrações contábeis 

38.6. Exercícios de fixação 

Capítulo 39 – Exame de Qualificação Técnica 

39.1. Introdução 

39.2. Estrutura, Controle e Aplicação do Exame de Qualificação 

39.3. Forma e Conteúdo do Exame 

39.4. Aprovação e Periodicidade do Exame 

39.5. Certidão de Aprovação 

39.6. Recursos 

39.7. Impedimentos  

39.7.1. Preparação de Candidatos e Participação nos Exames 

39.8. Divulgação do Exame de Qualificação Técnica 

39.9. Questões para as provas do Exame de Qualificação Técnica 

39.10. Critérios aplicáveis aos contadores que pretendam atuar como auditores independentes nas 
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