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Estrutura Conceitual
 NBC TA: é uma norma? Não
 Trabalho de Asseguração

 Elementos do trabalho de asseguração
Relação de 3 partes Evidências apropriadas e suficientes
Objeto apropriado Relatório de asseguração
Critérios aplicáveis

Trabalho no qual o auditor independente visa obter evidências apropriadas e
suficientes para expressar sua conclusão, de forma a aumentar o grau de confiança
dos usuários previstos sobre o resultado da mensuração ou avaliação do objeto, de
acordo com os critérios que sejam aplicáveis.
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Asseguração razoável vs. 
limitada

 Trabalho de Asseguração Razoável

 Trabalho de Asseguração Limitada

No trabalho de asseguração razoável, o auditor independente reduz o risco do
trabalho para um nível aceitavelmente baixo nas circunstâncias do trabalho como
base para a sua conclusão. Opinião do tipo positiva.

No trabalho de asseguração limitada, o auditor independente reduz o risco do 
trabalho para um nível que é aceitável nas circunstâncias do trabalho, mas que 
ainda é maior do que para um trabalho de asseguração razoável. 
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 CF/88 / Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão,
de forma integrada, sistema de controle interno com a
finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos
e entidades da administração federal, bem como da aplicação de
recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

SCI – Finalidades
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Estrutura do SCIPEF – Cuidado!
 Órgão Central

– Decreto 3.591/00: CGU
– Lei 10.180/01 e IN 03/17: SFC

 Órgãos Setoriais
– Secretarias de Controle Interno (Ciset) do MRE, MD, AGU e 

Casa Civil/Presidência da República
 Unidades setoriais da Ciset do MD*: unidades de controle interno

dos comandos militares

 Audin õrgãos auxiliaries (IN 03/17)
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Lei no 10.180/01
Art. 19. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 
visa à avaliação da ação governamental e da gestão dos 
administradores públicos federais, por intermédio da fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a 
apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

D. 3.591/00: Art. 1º  O Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal visa à avaliação da ação governamental e da 
gestão dos administradores públicos federais, com as finalidades, 
atividades, organização, estrutura e competências estabelecidas 
neste Decreto.
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Lei no 10.180/01
Art. 24. Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal:
(...)
V - fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e 
das atividades constantes dos orçamentos da União;
VI - realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob 
a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;
VII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, 
praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos 
públicos federais e, quando for o caso, comunicar à unidade 
responsável pela contabilidade para as providências cabíveis;
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Lei no 10.180/01
Art. 24. Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal:
VIII - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, 
de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais;
IX - avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da 
administração indireta federal;
X - elaborar a Prestação de Contas Anual do Presidente da República a 
ser encaminhada ao Congresso Nacional, nos termos do art. 84, inciso 
XXIV, da Constituição Federal;
XI - criar condições para o exercício do controle social sobre os progr. 
contemplados com recursos oriundos dos orçamentos da União.
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Decreto 3.591/00
Art. 4o  O SCI do PEF utiliza como técnicas de trabalho, para a 
consecução de suas finalidades, a auditoria e a fiscalização.
§ 1o  A auditoria visa a avaliar a gestão pública, pelos processos e 
resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado.
§ 2o  A fiscalização visa a comprovar se o objeto dos programas de 
governo corresponde às especificações estabelecidas, atende às 
necessidades para as quais foi definido, guarda coerência com as 
condições e características pretendidas e se os mecanismos de 
controle são eficientes.
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IN 03/17
Ativ. Aud. Interna 
Governamental

A auditoria interna governamental é uma atividade independente e 
objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar 
valor e melhorar as operações de uma organização. Deve buscar 
auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos, a 
partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada 
para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de 
gerenciamento de riscos e de controles internos.
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Avaliação e Consultoria
Serviço de avaliação (assurance) é a atividade de auditoria interna
governamental que consiste no exame objetivo da evidência, com o
propósito de fornecer ao órgão ou entidade da Administração
Pública Federal uma avaliação tecnicamente autônoma e objetiva
sobre o escopo da auditoria.
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Avaliação e Consultoria
Serviço de consultoria é a atividade que consiste em
assessoramento, aconselhamento e serviços relacionados,
prestados em decorrência de solicitação específica do órgão ou
entidade da Administração Pública Federal, cuja natureza e escopo
são acordados previamente e que se destinam a adicionar valor e a
aperfeiçoar os processos de governança, de gerenciamento de
riscos e a implementação de controles internos na organização, sem
que o auditor interno governamental assuma qualquer
responsabilidade que seja da administração da Unidade Auditada.
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Propósito da AAIG
 A atividade de auditoria interna governamental tem como 

propósito aumentar e proteger o valor organizacional das 
instituições públicas, fornecendo avaliação, assessoria e 
aconselhamento baseados em risco.
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UAIG
 A atividade de auditoria interna governamental no Poder Executivo
Federal é exercida pelo conjunto de Unidades de Auditoria Interna
Governamental (UAIG) elencadas a seguir:

 Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e as Controladorias
Regionais da União nos estados, que fazem parte da estrutura do
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU);

 Secretarias de Controle Interno (Ciset) da Presidência da República, da
Advocacia-Geral da União, do Ministério das Relações Exteriores e do
Ministério da Defesa, e respectivas unidades setoriais;

 Auditorias internas singulares (Audin) dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal Direta e Indireta;



Prof. Guilherme Sant’Anna

Três linhas de defesa
 A primeira linha de defesa é responsável por identificar, avaliar, 

controlar e mitigar os riscos, guiando o desenvolvimento e a 
implementação de políticas e procedimentos internos destinados a 
garantir que as atividades sejam realizadas de acordo com as metas e 
objetivos da organização.

 As instâncias de segunda linha de defesa estão situadas ao nível da 
gestão e objetivam assegurar que as atividades realizadas pela primeira 
linha sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada.

 A terceira linha de defesa é representada pela atividade de auditoria 
interna governamental, que presta serviços de avaliação e de 
consultoria com base nos pressupostos de autonomia técnica e de 
objetividade.
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Princípios e requisitos éticos
 Princípios: arcabouço teórico sobre o qual repousam as normas de 

auditoria. São eles:
a) integridade;

b) proficiência e zelo profissional;

c) autonomia técnica e objetividade;

d) alinhamento às estratégias, objetivos e riscos da Unidade Auditada;

e) atuação respaldada em adequado posicionamento e em recursos
apropriados;

f) qualidade e melhoria contínua; e

g) comunicação eficaz.
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Princípios e requisitos éticos
 Requisitos: valores aceitáveis e esperados em relação à conduta 

dos auditores internos governamentais e visam promover uma 
cultura ética e íntegra em relação à prática da AAIG.

 São requisitos éticos:
- Proficiência e Zelo Profissional;
- Autonomia técnica e objetividade;
- Integridade e comportamento;
- Sigilo Profissional
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Planejamento, Comunicação e 
Aprovação do Plano de Auditoria 
Interna
 O Responsável pela UAIG deve estabelecer um plano baseado 

em riscos para determinar as prioridades da auditoria, de forma 
consistente com objetivos e metas institucionais da Unidade 
Auditada.
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Operacionalização das Ativ. de 
AI
 Etapas de execução das atividades previstas no Plano de 

Auditoria Interna

 Ativ. de AI: auditores da propria UAIG + auditores
governamentais externos à UAIG

Planejamento Execução
Comunicação 

dos 
Resultados

Monitoramento
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Planejamento dos trabalhos
 O planejamento da auditoria deve considerar as seguintes atividades, 

entre outras consideradas relevantes pela equipe, que devem ser 
devidamente documentadas:

a) análise preliminar do objeto da auditoria;

b) definição do objetivo e do escopo do trabalho, considerando os principais 
riscos existentes e a adequação e suficiência dos mecanismos de controle 
estabelecidos;

c) elaboração do programa de trabalho;

d) alocação da equipe de auditoria, consideradas as necessidades do 
trabalho, o perfil dos auditores e o tempo previsto para a realização dos 
exames; e

e) designação do auditor responsável pela coordenação dos trabalhos.
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Desenvolvimento dos trabalhos -
execução

 Execução dos testes de auditoria + análise e avaliação + 
documentação

 Execução: os auditores internos governamentais devem executar 
os testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de 
identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis.
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Comunicação dos resultados
 Destinatário principal: alta administração da Unidade Auditada

– Órgãos de controle externo
– Sociedade.

 Representa o posicionamento da UAIG baseado nas análises 
realizadas pela equipe / informações e esclarecimentos da 
gestão

 As comunic. devem ser– claras

– completas

– concisas

– construtivas

– objetivas

– precisas

– tempestivas.
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Monitoramento
 É responsabilidade da alta administração da Unidade Auditada 

zelar pela adequada implementação das recomendações 
emitidas pela UAIG, cabendo-lhe aceitar formalmente o risco 
associado caso decida por não realizar nenhuma ação.

 A implementação das recomendações comunicadas à Unidade 
Auditada deve ser permanentemente monitorada pela UAIG, 
devendo essa atividade ser prevista no Plano de Auditoria 
Interna.
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MOT - Avaliação
• Adicionar valor pela obtenção e análise

de evidências c/ objetivo de fornecer
conclusões independentes sobre o 
objeto de auditoria

Finalidade

• Financeira ou de DC
• Conformidade ou Compliance
• Operacional ou de Desempenho

Tipos

• Planejamento
• Execução
• Comuicação
• Monitoramento

Etapas
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Avaliação - tipos



Prof. Guilherme Sant’Anna

Consultoria
• Adicionar valor por meio de serviços 

prestados em decorrência de solicitação 
específica, cuja natureza e escopo são 
acordados previamente entre as partes

Finalidade

• Assessoramento / aconselhamento
• Treinamento
• Facilitação

Tipos

• Planejamento
• Execução
• Comuicação
• Monitoramento

Etapas
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Consultoria - tipos
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Avaliação vs. Consultoria
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2. Apuração
Procedimentos para averiguar atos e fatos inquinados de ilegalidade ou de 

irregularidade praticados por agentes públicos ou privados, na utilização dos 
recursos públicos

• Ato não intencional (omissão, 
desconhecimento, imperícia, 
imprudência, desatenção, má
interpretação no proc. de elab. 
de reg/docum/demonstr

Erro

• Ato illegal / intencional, 
caracterizado por 
desonestidade, dissimulação, 
quebra de confinança

Fraude
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Atribuições dos participantes da auditoria

 É necessário que a UAIG 
estabeleça formalmente, por 
meio de políticas ou manuais, as 
atribuições dos participantes dos 
trabalhos de auditoria, de modo 
que haja clareza quanto às 
responsabilidades a serem 
desempenhadas por eles.

Pa
rti

ci
pa

nt
es

do
s 

tra
ba

lh
os

Supervisor

Coordenador

Auditores internos
gov.
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Participação de profissionais externos à 
UAIG

Aprendizado / 
Troca de 

experiências

Evitar duplicação de 
esforços

Competências
coletivas

Auditores
outras UAIG

Defesa do 
Patrim. Públ.

Auditores Ctrl. Ext / 
outras esferas

Serviços
externos à UAIG
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Estrutura do PGMQ

Fonte: CGU - Coordenação-Geral de Capacitação e Qualidade CGQUA/DC/SFC/CGU
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Tipos de Avaliações
 Interna: afere, internamente ou junto às partes interessadas, a qualidade dos 

trabalhos realizados.
– Monitoramento contínuo: caráter permanente; tem por objetivo acompanhar o 

desenvolvimento das atividades da UAIG para assegurar sua conformidade com 
as normas profissionais e de conduta aplicáveis e a eficiência dos processos.

– Avaliações periódicas: própria UAIG ou outros prof. órgão ao qual UAIG pertence; 
constituem avaliações mais amplas do que aquelas realizadas no âmbito do 
monitoramento contínuo e se destinam a verificar a conformidade da atuação da 
UAIG com os padrões normativos e operacionais estabelecidos.

 Externa: visa à obtenção de opinião independente sobre o conjunto geral dos 
trabalhos de auditoria realizados pela UAIG e sua conformidade com os 
princípios e as disposições da IN SFC nº 3, de 2017, e outras normas 
aplicáveis.



Prof. Guilherme Sant’Anna

Fases do Planejamento

Fonte: CGU - Coordenação-Geral de Capacitação e Qualidade CGQUA/DC/SFC/CGU
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Conteúdo do PAI
 Relação dos trabalhos a serem realizados pela UAIG

 Relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos. 

 Previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor interno

 Previsão da atividade de monitoramento das recomendações emitidas pela UAIG

 Relação das atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da qualidade da 
AAIG. 

 Indicação de como serão tratadas demandas extraordinárias recebidas pela UAIG durante 
o período de realização do PAI. 

 Rel. das ativ. necessárias à elaboração do PAI do exercício subsequente. 

 Rel. das ativ. destinadas à avaliação do PAI do exercício em curso e à elaboração de 
relatório sobre os resultados da UAIG no exercício. 

 Exposição das premissas, restrições e riscos associados à execução do Plano

 Anexo contendo a descrição da metodologia utilizada para seleção dos trabalhos
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Planejamento dos trabalhos
individuais de auditoria

a) análise preliminar do objeto da auditoria;

b) definição dos objetivos e do escopo do trabalho, considerando os 
principais riscos existentes e a adequação e suficiência dos 
mecanismos de controle estabelecidos;
Cálculo do risco residual (RR)
RR = RI – Nível de Controle ou RI x RC

c) elaboração do programa de trabalho.
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Procedimentos de Auditoria
 A natureza do procedimento de auditoria se refere à sua 

finalidade e ao seu tipo.
– Finalidade: testes de controles

testes substantivos -> testes de detalhes
-> proced. an. subst.

– Tipo (técnicas de auditoria): inspeção, confirmação externa, 
recálculo, observação, indagação, procedimentos analíticos, 
reexecução, entre outros
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Técnicas de auditoria
 Inspeção: verificação de registros, de documentos ou de ativos, que 

proporcionará ao auditor interno governamental a formação de opinião 
quanto à existência física do objeto ou do item examinado.

 Observação: Consiste no exame de processo ou de procedimento 
executado por outros, normalmente empregados/servidores da Unidade 
Auditada, com a finalidade de averiguar se o item sob exame opera em 
conformidade com os padrões (critérios) definidos.
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Técnicas de auditoria
 Análise documental: visa à comprovação das transações que, por 

exigências legais, comerciais ou de controle, são evidenciadas por 
documentos, a exemplo de faturas, notas fiscais, certidões, portarias, 
declarações etc. Tem como finalidade a verificação da legitimidade do 
documento, mas também da transação.
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Técnicas de auditoria
 Confirmação externa (Circularização): é a técnica utilizada para a 

obtenção de declaração formal e independente de partes externas 
(pessoas, empresas, órgãos fiscalizadores etc.) a respeito de fatos 
ligados às operações da Unidade Auditada. Serve também para a 
verificação, junto a fontes externas à Unidade Auditada, da fidedignidade 
das informações obtidas internamente.

 Indagação oral ou escrita (entrevista): consiste na formulação de 
perguntas com a finalidade de obter informações, dados e explicações 
que contribuam efetivamente para o alcance dos objetivos do trabalho 
de auditoria. Normalmente é utilizada para obter informações 
complementares ou para compreender fatos que não puderam ser 
esclarecidos por meio de outras técnicas de auditoria. Pode ser utilizada 
interna ou externamente à Unidade Auditada.
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Técnicas de auditoria
 Recálculo: consiste na verificação da exatidão matemática de cálculos 

efetuados pela própria Unidade Auditada ou por terceiros. Pode ser 
realizada de forma manual ou eletrônica.

 Procedimentos analíticos: consistem em avaliações de informações 
contábeis por meio de análise das relações plausíveis entre dados 
financeiros e não financeiros. Procedimentos analíticos compreendem, 
também, o exame necessário de flutuações ou relações identificadas 
que são inconsistentes com outras informações relevantes ou que 
diferem significativamente dos valores esperados.

 Reexecução: execução independente pelo auditor de procedimentos ou 
controles que foram originalmente realizados como parte do controle 
interno da Unidade Auditada.
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Técnicas de auditoria
 Rastreamento e vouching: Consistem basicamente em verificar a 

correspondência entre lançamentos contábeis e a documentação que 
lhe serve de base.

RASTREAMENTO

Parte dos documentos p/ verificar se as 
informações contábeis foram 

registradas

Ajuda a detectar quantias lançadas a 
MENOR

Obtenção de evidências relacionadas 
com afirmações de INTEGRIDADE

VOUCHING

Parte das transações p/ verificar se 
existe documentação que a suporte

Possibilita a detecção de lançamentos 
a MAIOR

Obtenção de evidências sobre 
afirmações de EXISTÊNCIA ou 

OCORRÊNCIA
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Técnicas de auditoria
 Benchmarking: consiste basicamente em comparar algum aspecto do 

desempenho de uma organização com o de outra organização, ou 
mesmo com outra área da própria organização, cujo desempenho 
positivo possa ser considerado uma referência (4 tipos)

 Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador (TAAC): quaisquer 
ferramentas automatizadas de auditoria, como softwares gerais de 
auditoria, geradores de dados de teste, programas computadorizados de 
auditoria e utilitários de auditoria especializada.Essas técnicas envolvem 
a realização de análises de dados com uso de tecnologia para apoiar a 
avaliação de controles (3 ferramentas)
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Amostragem
 a) amostragem probabilística: a seleção é feita por sorteio aleatório, é 

utilizada a teoria das probabilidades para calcular os resultados das 
amostras, e da mesma forma é calculado o risco de amostragem. Os 
resultados da amostra podem ser generalizados para toda a população e 
em geral a probabilidade de seleção dos itens é conhecida;

 b) amostragem não-probabilística: pode ser definida como qualquer 
amostragem que não possui as características da amostragem 
probabilística, em geral podemos dizer que: a seleção é feita por critérios 
subjetivos e o risco de amostragem não é calculado de forma objetiva. 
Os resultados da amostra não podem ser generalizados para toda a 
população e a probabilidade de seleção dos itens não é conhecida.
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5. Execução do trabalho de auditoria

 Principal momento em que serão realizados testes, por 
meio da ampla utilização de técnicas, de coleta e de 
análise de dados para fins de elaboração dos        
achados de auditoria

Possibilitam a emissão de 
opinião pela UAIG
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Nota de Auditoria (NA)
 É o documento emitido pela UAIG, no decorrer dos exames, nas 

seguintes situações:
a) id. de providência a ser adotada imediatamente pela Unidade 
Auditada, de modo que aguardar a finalização do trabalho para 
expedir a recomendação necessária danos aos cidadãos ou à 
administração pública. Registro acrescentado posteriormente ao 
relatório ou a outro documento de comunicação dos resultados
b) id. de falha meramente formal ou de baixa materialidade, que não 
deva constar no relatório, p/ a qual devam ser adotadas 
providências para saneamento.
 Prazo p/ atendimento da recomend. ((comum acordo)
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Evidências
 Atributos:

– Suficiência: medida de quantidade
• Concreta, adequada e convincente.
• Pessoa prudente e informada chegue às mesmas 

conclusões que o auditor
• Afetada pelo risco de aud. e peos atrib. de qualidade

– Demais (confiabilidade, fidedignidade, relevância e utilidade):
medida de qualidade
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Evidências
 Classif. qto à natureza:

Evidências de 
Auditoria

Legais

De Auditoria

 Direta
 Circunstancial
 Conclusiva
 Corroborativa

 Físicas
 Testemunhais
 Analítica
 Documental
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Achados
 Critério preestabelecido vs. condição real encontrada, 

comprovada por evidências.
 Objetivo: responder às questões de auditoria levantadas na fase 

de planejamento.
 Pode indicar conformidade ou não-conformidade com o critério, 

bem como registrar oportunidades para melhoria ou boas práticas
 Devem ser revisados e aprovados pelo supervisor dos trabalhos 

antes de serem apresentados à Unidade Auditada.
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Requisitos básicos do achado
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Componentes do achado
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Matriz de achados
 Apresenta as informações que comporão os achados, 

propiciando uma visão geral do trabalho realizado, facilitando as 
discussões internas e a supervisão.

 Estruturada em formato de tabela, em que as colunas
correspondam aos componentes dos achados e a outros 
conteúdos úteis p/ compreensão das respostas às questões de 
auditoria e p/ auxílio à posterior elaboração da comunicação dos 
resultados.
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Papéis de Trabalho
 Papéis de trabalho (ou documentação de auditoria) são os 

documentos que suportam o trabalho de auditoria, contendo o 
registro das informações utilizadas pelos auditores internos 
governamentais, das verificações realizadas e das conclusões a 
que chegaram.

 Preparados pelo auditor, pela Un. Auditada ou por terceiros
 Abrangência e grau de detalhe suficientes para propiciar a 

compreensão do planejamento, da natureza e da extensão do 
trabalho, bem como para suportar as conclusões alcançadas.
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Papéis de Trabalho
 Classificação: corrente e permanente

– Corrente: informações suficientes p/ evidenciar o 
planejamento, a execução e a comunicação dos trabalhos, 
bem como para embasar as conclusões. Possuem relação 
direta com o período e com o objeto dos exames.
Exemplos

– Permanente: info. de natureza perene, utilizáveis em mais de 
um trabalho de auditoria, devendo ser atualizados sempre 
que houver alteração da informação na sua fonte
Exemplos
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Componentes do Relatório
 Introdução

 Objetivo

 Escopo

 Achados de auditoria

 Conclusão

 Recomendações e plano de ação

 Manifestação da Un. Auditada

 Título

 Sumário executivo

 Metodologia

 Declaração de conformidade c/ as normas (...)

Essenciais
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Orientação prática: relatório
 Armadilhas ao elaborar o relatório:

a) formular mal achados e recomendações;
b) deixar de reconhecer conformidade, desempenho satisfatório e/ou 
boa prática;
c) cometer erros e omitir dados relevantes;
d) omitir ou deixar de explicar limitações/restrições de escopo.
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Qualidade das comunicações
 Claras: o pensamento de quem escreve é exposto de forma a ser 

facilmente compreendido pelo leitor.
 Completas: as comunicações devem ser redigidas com todas as 

informações essenciais à compreensão dos resultados da 
auditoria, ou seja, aquelas necessárias e suficientes para apoiar 
as conclusões e as recomendações (não justifica a elaboração 
de textos prolixos*)

 Concisas: as comunicações devem ser diretas, evitando-se a 
elaboração desnecessária, detalhes supérfluos, redundância, 
excesso de palavras e informações não relacionadas ao trabalho 
realizado. 
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Qualidade das comunicações
 Construtivas: conteúdo das comunicações deve ser útil, isto é, 

capaz de conduzir a Unidade Auditada em direção às melhorias 
necessárias e ao alcance dos seus objetivos.

 Objetivas: comunicações imparciais, neutras, justas e 
equilibradas e manter o foco nos fatos e nas circunstâncias 
relevantes. A linguagem deve ser comedida, sem a emissão de 
opiniões pessoais, nem duplo sentido, minúcias ou excessos.

 Precisas: comunicações livres de erros e de distorções e, 
portanto, fiéis aos fatos e às evidências que lhes dão suporte. 
(não utilizar expressar ambiguidade, dúvidas: “achamos”; 
“deduzimos”; “há indícios”; “parece que”; “supõe-se”)
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Qualidade das comunicações
 Tempestivas: consiste na elaboração e na apresentação 

oportuna dos resultados dos trabalhos de auditoria, em acordo 
com o planejamento estabelecido previamente. Somente dessa 
forma é possível que a Unidade Auditada adote ações 
preventivas e corretivas apropriadas, no momento adequado.
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Auditoria Anual de Contas
 Objetivos da AAC: avaliar a eficácia, a eficiência, a economicidade

e a conformidade legal da aplicação dos recursos públicos e os 
principais resultados alcançados pela unidade auditada na gestão 
das atividades e dos programas de governo (ou equivalentes).

 O trabalho deve destacar as boas práticas administrativas e seus 
impactos no desempenho da unidade, assim como as falhas que 
impactaram negativamente os resultados, informando as 
providências corretivas necessárias.
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Auditoria Anual de Contas
 A AAC deve ser composta pelo conjunto de todos os trabalhos de 

auditoria desenvolvidos em determinada unidade ao longo do 
exercício examinado e dos exames específicos, que tenham como 
foco o exercício sob exame.

 Cliente primário: TCU, que tem por atribuição julgar as contas dos 
gestores públicos, e sendo clientes naturais os próprios gestores, o 
Ministro supervisor e a sociedade.



Prof. Guilherme Sant’Anna

Certificado de Auditoria
 Documento que materializa a opinião da UAIG sobre a gestão e 

os resultados alcançados pela UPC
 Sua emissão elimina a necessidade de emissão de Parecer do 

Controle Interno em documento separado
 P/ emissão da opinião, a UAIG deve considerar o contexto em 

que se deram os achados de auditoria e o correspondente 
impacto sobre o interesse público

 Na opinião da UAIG deve ser observada, também, a relevância
das eventuais distorções, impropriedades ou irregularidades
detectadas, avaliando inclusive o impacto sobre o desempenho e 
alcance dos objetivos da UPC
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Tipos de Certificados
1. Regularidade: quando não foram encontradas desconformidades
ou se estas tiveram baixo impacto nos objetivos e metas da UPC;
2. Regularidade com ressalvas: quando foram encontradas
desconformidades que produziram impactos médios, altos ou muito 
altos nos objetivos e metas da UPC; ou
3. Irregularidade: quando as desconformidades produziram dano 
potencial ao patrimônio público ou desvios graves aos princípios da 
AP por parte de agentes do Rol de Responsáveis.

* Abstenção (não obtenção de evid apropr e sufic p/ emitir opinião 
decorr de restr de acesso ou omissão do auditado)  pode!
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IPPF / IIA
 Base conceitual que organiza as informações oficiais promulgadas pelo 

IIA
 Formada – basicamente – pela Missão da Auditoria Interna, Orientações 

Mandatórias, Declarações de Posicionamento e Orientações Recomendadas.
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Missão da Auditoria Interna
 Aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação 

(assurance), assessoria (advisory) e conhecimento (insight) objetivos 
baseados em riscos.
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Definição de Auditoria Interna
 A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e

consultoria, criada para agregar valor e melhorar as operações de uma
organização. Ela auxilia a organização a atingir seus objetivos a partir da
aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada à avaliação e melhoria
da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança.
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Princípios Fundamentais
• Demonstrar integridade

• Demonstrar a proficiência e o zelo profissional devido

• Ser objetivo e livre de influências indevidas (independente)

• Estar alinhado às estratégias, objetivos e riscos da organização

• Estar devidamente posicionado e com recursos adequados

• Demonstrar qualidade e melhoria contínua

• Comunicar-se de modo efetivo

• Fornecer avaliações baseadas em risco

• Ser perspicaz, proativo e focado no futuro

• Promover a melhoria organizacional
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Normas Internacionais para a 
prática profissional da AI 
(Normas)

 Os propósitos das Normas são:

1. Orientar a conformidade com os elementos mandatórios do International
Professional Practices Framework (IPPF).

2. Fornecer uma estrutura para a execução e a promoção de um amplo espectro
de serviços de Auditoria Interna de valor agregado.

3. Estabelecer as bases para a avaliação do desempenho da Auditoria Interna.

4. Promover a melhoria dos processos e operações das organizações.
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Categorias das Normas

As Normas compreendem duas categorias principais: Normas de Atributos e
Normas de Desempenho e ainda as Normas de Implantação.

 As Normas de Atributos abordam as características das organizações e dos
indivíduos que exerçam auditoria interna.

 As Normas de Desempenho descrevem a natureza da Auditoria Interna e
fornecem critérios de qualidade em comparação com os quais o desempenho
desses serviços possa ser mensurado. As Normas de Atributos e de
Desempenho aplicam-se a todos os serviços de Auditoria Interna.

 As Normas de Implantação expandem as Normas de Atributos e de
Desempenho, fornecendo os requisitos aplicáveis aos serviços de avaliação ou
de consultoria.
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Avaliação e Consultoria
 Serviços de Avaliação

 Definição: exame objetivo das evidências, com o propósito de 
fornecer à organização uma avaliação independente sobre os 
processos de governança, gerenciamento de riscos e controles.

 Exemplos: trabalhos financeiros, de desempenho, de 
conformidade, de segurança de sistemas e de “due diligence”

 Envolvem avaliação objetiva das evidências p/ fornecer opiniões 
ou conclusões a respeito de uma entidade, operação, 
processo...

 Natureza/escopo do trabalho determinados pelo auditor interno

 3 partes envolvidas: responsável/proprietário do processo; 
auditor interno; usuário
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Avaliação e Consultoria
 Serviços de Consultoria

 Definição: atividades de assessoria ao cliente ou serviços 
relacionados, cuja natureza e escopo são acordados com o 
cliente e destinam-se a agregar valor e melhorar os processos 
de governança, gerenciamento de riscos e controle da 
organização, sem que o auditor interno assuma 
responsabilidade de gestão.

 Geralmente, são realizados a partir de sol. do cliente

 Exemplos: orientação, assessoria, facilitação e treinamento

 Natureza/escopo sujeitos a acordo com o cliente

 2 partes envolvidas: auditor interno e cliente do trabalho

 Auditor interno deveria manter a objetividade e não assumir 
responsabilidades de gestão
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Independência Organizacional
 A independência organizacional é alcançada de forma eficaz quando o chefe

executivo de auditoria reporta funcionalmente ao conselho. Exemplos de
reporte funcional ao conselho implicam que o conselho:

• Aprove o estatuto de Auditoria Interna.

• Aprove o plano de auditoria baseado em riscos.

• Aprove o orçamento e o plano de recursos da Auditoria Interna.

• Receba comunicações do chefe executivo de auditoria sobre o desempenho da
atividade de Auditoria Interna em relação ao seu plano e outros assuntos.
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Independência Organizacional
• Aprove as decisões referentes à nomeação e demissão do chefe executivo de
auditoria.

• Aprove a remuneração do chefe executivo de auditoria.

• Faça os devidos questionamentos à gestão e ao chefe executivo de auditoria,
para determinar se há limitações inapropriadas de escopo ou de recursos.

 A atividade de auditoria interna deve estar livre de interferências na
determinação do escopo da auditoria interna, na execução dos trabalhos e na
comunicação de resultados.
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Prejuízo à Independência ou à 
Objetividade

 Os auditores internos devem evitar avaliar operações específicas pelas quais
tenham sido responsáveis anteriormente (presunção ano anterior)

 Os auditores internos podem prestar serviços de consultoria em relação a
operações pelas quais tenham sido responsáveis anteriormente.

 A atividade de Auditoria Interna pode prestar serviços de avaliação onde
anteriormente tenha executado serviços de consultoria, desde que a natureza da
consultoria não tenha prejudicado a objetividade...
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Código de Ética - Princípios
É esperado que os auditores Internos apliquem e defendam os seguintes
princípios:

1. Integridade

 A integridade dos auditores internos estabelece credibilidade e, desta forma,
fornece a base para a confiança dada a seus julgamentos.

2. Objetividade

 Os auditores internos exibem o mais alto grau de objetividade profissional na
coleta, avaliação e comunicação de informações sobre a atividade ou processo
examinado. Os auditores internos efetuam uma avaliação equilibrada de todas
as circunstâncias relevantes e não são indevidamente influenciados pelos
interesses próprios ou de terceiros na formulação dos julgamentos.
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Princípios
3. Confidencialidade

 Os auditores internos respeitam o valor e a propriedade das informações que
recebem e não divulgam informações sem a autorização apropriada, a não ser
em caso de obrigação legal ou profissional de assim proceder.

4. Competência

 Os auditores internos aplicam o conhecimento, habilidades e experiência
necessárias na execução dos serviços de Auditoria Interna.
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GRC
 Gerenciamento de riscos corporativo - GRC (Enterprise-wide risk management 

- ERM) é um processo estruturado, consistente e contínuo que percorre toda a 
organização para identificar, avaliar, decidir quais as respostas e reportar as 
oportunidades e ameaças que afetam o cumprimento de seus objetivos.

 O conselho / administração tem a responsabilidade global em assegurar que os 
riscos são gerenciados. 

 A auditoria interna é uma atividade independente, de avaliação (assurance) e 
de consultoria. Seu papel fundamental em relação ao GRC é fornecer avaliação 
objetiva (objective assurance) ao conselho quanto à eficácia do gerenciamento 
de riscos.



Prof. Guilherme Sant’Anna



Prof. Guilherme Sant’Anna

IN Conj. MP/CGU 01/2016
 Controles internos da gestão: conjunto de regras, procedimentos, diretrizes,

protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de
documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma
integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, destinados
a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na consecução da
missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão alcançados:

a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;

b) cumprimento das obrigações de accountability;

c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e

d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos. 
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Definições
 Componentes dos controles internos da gestão: são o ambiente de controle interno da

entidade, a avaliação de risco, as atividades de controles internos, a informação e
comunicação e o monitoramento.

 Ambiente de controle: é a base de todos os controles internos da gestão, sendo formado pelo
conjunto de regras e estrutura que determinam a qualidade dos controles internos da gestão.
Elementos do ambiente de controle são:

a) integridade pessoal e profissional e valores éticos assumidos pela direção e pelo quadro de
servidores
b) comprometimento
c) filosofia da direção e estilo gerencial
d) estrutura organizacional
e) políticas e práticas de recursos humanos
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Definições
 Gerenciamento de riscos: processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais

eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da
organização;

 Componentes do gerenciamento de risco: ambiente interno, fixação de objetivos, id. de
eventos, av. de riscos, resposta a riscos, atividades de controles, info. & comunicação,
monitoramento

 Governança: combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração, para
informar, dirigir, administrar e monitorar as atividades da organização, com o intuito de
alcançar os seus objetivos;

 Governança no setor público: compreende essencialmente os mecanismos de liderança,
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da
sociedade



OBRIGADO
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O custo inclui: preço de compra; tributos não recuperáveis; Frete (transporte);
Seguro; Manuseio; Outros custos diretamente atribuíveis (honorários, preparação do
local)

Não entra no custo (é VPD): descontos comerciais, abatimentos, custos
administrativos, perdas anormais...

#1 Reconhecimento Inicial
Saiba o que entra no custo dos estoques, imobilizado e intangível adquirido separadamente!



#2 Bases de Mensuração

Bases do Ativo Bases do Passivo

Custo Histórico (E, GO, Es) Custo Histórico (E, GO, Es)

Valor de Mercado (E/S, O, N)* Valor de Mercado (E/S, O, N)*

Custo de reposição/substituição (E, O, Es) Preço Presumido (E, O, Es)

Preço líquido de venda (S, O, Es) “lisões” Custo de liberação (S, O, Es) “lisões”

Valor em uso (S, NO, Es) “Só nóis” Custo de cumprimento (E, NO, Es) “é nóis”

E – Entrada; GO – Geralmente Observável; Es – Específica; O – Observável; NO – Não observável
* quando o mercado é aberto, ativo e organizado



#3 Definições das Normas (especialmente
Custos)

Equivalentes de Caixa = aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez,
prontamente conversíveis em valor e sujeitas a insignificante risco de mudança de
valor.

Propriedade p/ Investimento = propriedade mantida para auferir receitas de
aluguel ou para valorização do capital, ou para ambas, e, não para uso ou venda.



#3 Definições das Normas (especialmente
Custos)

Definição Descrição
Sistema de Custos do
Governo Federal

sistema estruturante do Governo Federal que é composto pela STN (órgão central) e os órgãos setoriais;

Sistema de Informações
de Custos – SIC

sistema informacional do Governo Federal que tem por objetivo o acompanhamento, a avaliação e a gestão dos
custos dos programas e das unidades da Administração Pública Federal e o apoio aos Gestores no processo
decisório.

Gasto dispêndio de um ativo ou criação de um passivo para obtenção de um produto ou serviço. Ponto de partida da
informação de custo.

Desembolso pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço.
Investimento gasto levado para o ativo em função de sua vida útil.
Despesa NBC T 16.11 não define. Doutrina: bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de

receitas.
Perda reduções do patrimônio não associadas a qualquer recebimento compensatório ou geração de

produtos/serviços, que ocorrem de forma anormal e involuntária.
Custo gastos com bens ou serviços utilizados para a produção de outros bens ou serviços



#3 Definições das Normas (especialmente
Custos)

Definição Descrição
Custos reais custos históricos apurados a posteriori e que realmente foram incorridos.
Custo operacional ocorre durante o ciclo de produção dos bens e serviços (energia elétrica, salários...)
Custo padrão custo ideal de produção de determinado produto/serviço.
Custo estimado custo projetado p/ subsidiar elaboração orçamentária; usa estimativa ou custo padrão
Custo controlável utiliza centro de responsabilidade. Atribui ao gestor apenas custos controláveis.
Custo de oportunidade custo objetivamente mensurável da melhor alternativa desprezada relacionado à escolha adotada.
Objeto de custo unidade que se deseja mensurar e avaliar os custos. Subsistemas orçamentário e patrimonial. Qualifica e

quantifica. Exemplos: unidades organizacionais, produtos/serviços, programas (projeto/atividade/ação)
Centro de custo unidade onde serão acumulados os custos. “Unidade” pode ser um imóvel, uma atividade, uma ação, um

processo etc. Quantifica e localiza.
Sistema de custeio modelo de mensuração. Unidades de medida: custo histórico; custo corrente; custo estimado; e custo padrão.
Método de custeio método de apropriação de custos e está associado ao processo de identificação e associação do custo ao

objeto que está sendo custeado.
Apropriação do custo reconhecimento do gasto de determinado objeto de custo previamente definido.
Sistema de 
acumulação

forma como os custos são acumulados e apropriados aos bens/serviços e está relacionado ao fluxo físico e
real da produção.



#4 Reconhecimento de VPAs/VPDs

Sempre no momento do fato gerador.
Fato gerador da VPA Tributária = lançamento da receita orçamentária
Fato gerador da VPD = regra geral na liquidação da despesa orçamentária

VPD antes da liquidação = 13º Salário;
VPD após a liquidação = Suprimento de fundos (prestação de contas); Uso de
material de consumo.



#5 Transações Sem/Com Contraprestação

Transação Sem Contraprestação
“Estado Soberano”

Transação Com Contraprestação
“Estado Empresa”

Tributos, Multas, Doações,
Transferências Voluntárias

Venda de bens, prestação de
serviços, royalties, dividendos

Maior parte das VPAs

Receitas Derivadas Receitas Originárias



#6 Provisões
 Definição: Provisão é um passivo de prazo e/ou valor incerto;
 Mensuração: melhor estimativa da saída de recursos;

Saída de recursos
Provável Possível Remoto

Reconhecimento Contábil (BP) Sim Não Não
Divulgação em Notas Explicativas Sim Sim Não

 Passivos Contingentes e Ativos Contingentes não são reconhecidos no BP! 
 São alvo de registro em contas de controle do PCASP (classes 7 e 8).

D – VPD Provisão X (-
PL)
C – Provisão X

D – Provisão X (+P)
C – VPA Provisão X 
(+PL)

Reconhecimento Reversão



PATRIMONIAL

ORÇAMENTÁRIA

CONTROLE

1 - Ativo 2 - Passivo

5 - Controles da Aprovação do 
Planejamento e Orçamento

7 - Controles Devedores 8 - Controles Credores

4 - Variações Patrimoniais 
Aumentativas (VPA)

3 - Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPD)

6 - Controles da Execução do 
Planejamento e Orçamento

D C

D C

D C

OS LANÇAMENTOS DEVEM DEBITAR E CREDITAR CONTAS QUE 
APRESENTEM A MESMA NATUREZA DE INFORMAÇÃO.!

#7 PCASP



Balanço Orçamentário (BO)

Balanço Financeiro (BF)

Balanço Patrimonial (BP)

Demonstração das Variações 
Patrimoniais (DVP)

Demonstração dos Fluxos de 
Caixa (DFC)

Demonstração da Mutação no 
Patrimônio Líquido (DMPL)

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao 
Setor Público (DCASP)

Notas Explicativas (NE)

Informações Comparativas

#8 Demonstrações Contábeis



Resultado Orçamentário
Arrecadado x Empenhado

A > E = Superávit Orçamentário
E > A = Déficit Orçamentário

#9 Balanço Orçamentário
Resultado Execução Receita

Prevista x Arrecadada
P > A = Insuficiência
P < A = Excesso
P = A = Equilíbrio

Arrecadação

Resultado Execução Despesa
Fixada x Empenhada

F > E = Economia
F < E = Excesso *
F = E = Equilíbrio

Despesa
* Situação impossível

Capitalização (+)
Superávit Corrente e Déficit de Capital

Descapitalização (-)
Superávit de Capital e Déficit Corrente

Endividamento
Op. Crédito x Amortização Dívida

OC > AD = Aumento Endividamento
OC < AD = Diminuição Endividamento
OC = AD = Equilíbrio

Cumprimento da Regra de Ouro
Op. Crédito < ou = soma despesas 

capital 
(investimentos, inversões financeiras e amort. dívida).



Resultado Financeiro 
Ingressos x Dispêndios ou confronto dos saldos

RP INscrito = INgresso Extraorçamentário
RP Pago = Dispêndio Extraorçamentário
I > D = Resultado Financeiro Positivo

Atenção! Não é Superávit Financeiro
O SF é calculado no balanço patrimonial

PCASP! Classes 1, 2, 3, 4, 5 e 6

#10 Balanço Financeiro



Saldo Patrimonial

• Estrutura da Lei 4.320 (ênfase nos aspectos orçamentário)
Financeiro x Permanente

Financeiro = independe de autorização orçamentária
Permanente = depende de autorização legislativa

• Estrutura das Normas (ênfase nos aspectos patrimonial)
Circulante x Não Circulante

#11 Balanço Patrimonial



Resultado Patrimonial
VPAs x VPDs

VPAs > VPDs = Superávit Patrimonial
VPDs > VPAs = Déficit Patrimonial

• PCASP! Classes 3 e 4
• Resultado Patrimonial não é um indicador de desempenho
• NBC TSP 11: forma de apresentação das VPDs = natureza ou função. 
• Estrutura do PCASP detalha VPDs conforme a abordagem da natureza 

(obrigatório)

#12 Demonstração das Variações Patrimoniais



Métodos
MCASP = Direto

NBC TSP 12 = Direto ou Indireto
(incentiva o direto)

Juros e Dividendos 
Juros pagos ou recebidos: atividades operacionais

Dividendos recebidos: atividades de investimento
Dividendos pagos: fluxo das atividades de financiamento

Atividades Operacionais: Ingressos e desembolsos relacionados com a ação pública
Receitas Correntes; Remuneração Disponibilidades; Outras Receitas Derivadas/Originárias;
Transferências recebidas/concedidas; VPD Pessoal; Juros e Encargos da Dívida.

Atividades Investimento: aquisição e à alienação de ativo não circulante, adiantamentos
ou amortização de empréstimos concedidos.

Atividades Financiamento: recursos relacionados à captação e à amortização de
empréstimos e financiamentos (obtidos); Integralização capital social (empresas dependentes)

#13 Demonstração dos Fluxos de Caixa



5º Nível (Subtítulo) – Consolidação

x.x.x.x.1.xx.xx CONSOLIDAÇÃO
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos
consolidados do OFSS.

x.x.x.x.2.xx.xx INTRA OFSS
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos
consolidados do OFSS do mesmo ente.

x.x.x.x.3.xx.xx INTER OFSS – UNIÃO
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos
consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das
transações entre o ente e a União.

x.x.x.x.4.xx.xx INTER OFSS – ESTADO
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos
consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das
transações entre o ente e um estado.

x.x.x.x.5.xx.xx INTER OFSS –
MUNICÍPIO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos
consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das
transações entre o ente e um município.

Consolidação Nacional: inclui 1; exclui “tudão” (INTER e INTRA)!
Consolidação do Ente: inclui 1, 3, 4, 5; exclui dígito 2 (INTRA)

X  .  X  .  X  .  X  .  X  .  XX  .  XX 
 

1º Nível – Classe (1 dígito) 
2º Nível – Grupo (1 dígito) 
3º Nível – Subgrupo (1 dígito) 
4º Nível – Título (1 dígito) 
5º Nível – Subtítulo (1 dígito) 
6º Nível – Item (2 dígitos) 
7º Nível – Subitem (2 dígitos) 

#14 Consolidação



#15 RREO x RGF
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

 é BIMESTRAL!

 não é inovação da LRF, pois já estava previsto desde 1988 pela CF!

 elaborado e publicado pelo Poder Executivo da U, E, DF e M;

 Composição: 
Balanço Orçamentário;
Demonstrativos:  
o Execução das Despesas por Função/Subfunção;
o Receita Corrente Líquida;
o Receitas e Despesas Previdenciárias;
o Resultado Nominal;
o Resultado Primário;
o Restos a Pagar por Poder e Órgão;
o Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
o Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
o Simplificado do RREO.
Último Bimestre: Demonstrativos
o Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
o Projeção Atuarial do Regime de Previdência;
o Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos; e
o Parcerias Público-Privadas.



#15 RREO x RGF

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

 demonstrativo fiscal que evidencia se os Poderes/órgãos estão dentro dos LIMITES de despesa
com pessoal, de dívida consolidada e mobiliária, de concessão de garantia e de operações de
crédito. Indica, ainda, as medidas corretivas caso esses limites tenham sido ultrapassados.

 é QUADRIMESTRAL!

 Objetivo: Dar transparência à gestão fiscal do titular do Poder/órgão realizada no período,
principalmente por meio da verificação do cumprimento dos limites.

 emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos (todos descritos no art. 20, LRF).

 Composição: conterá demonstrativos comparativos com os limites de que trata a LRF, dos
seguintes montantes: a) despesa total com pessoal, evidenciando as despesas com ativos,
inativos e pensionistas; b) dívida consolidada; c) concessão de garantias e contragarantias; e d)
operações de crédito.

Último quadrimestre, a) do montante da disponibilidade de caixa em 31/12; b) da inscrição em
Restos a Pagar [...]; c) do cumprimento do disposto na LRF, no que se refere à operação de crédito
por antecipação de receita [...]
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

01. Revisão de Véspera CGU
Assinale a alternativa que apresente um objetivo da Análise Horizontal da
Demonstração do Resultado do Exercício de uma entidade.

A) verificar o comportamento do patrimônio ao longo dos anos
B) detectar a evolução ou a involução das despesas reconhecidas ao longo dos anos
C) analisar as estratégias de gestão em relação à tomada de decisões
D) verificar a estrutura de resultado, avaliando a relação entre cada despesa e a
Receita Bruta
E) evidenciar quais despesas mais influenciaram na formação do lucro ou do
prejuízo do período



Contabilidade
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O quadro apresentado mostra os resultados parciais da análise das demonstrações
financeiras utilizando-se os processos de análise vertical (AV) e análise horizontal (AH).
Considerando-se que, para o ativo circulante e para o ativo não circulante, foi adotado
como ano base 20X1=100 e, para o ativo total, o ano base 20X2=100, então o percentual
de participação do ativo não circulante no ativo total, em 20X2, foi de
A) 30%.
B) 35%.
C) 45%.
D) 50%.
E) 55%.

02. Revisão de Véspera CGU
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Na análise vertical da Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) da Empresa
ABC Ltda. verificou-se uma participação de Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)
de 30% das Receitas Brutas de Vendas (RBV) no ano de 2017. Na análise horizontal,
verificou-se um crescimento do CMV do ano de 2017 para o ano de 2018 na ordem
de 75% e de 5% de RBV. Considerando essas informações, na análise vertical do
ano de 2018, a participação do CMV em RBV será de

A) 52,50%.
B) 50%.
C) 27,50%.
D) 25%.
E) 20%

03. Revisão de Véspera CGU
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Assinale a alternativa que não é uma caracteriza da análise vertical.

A) ser calculada como percentual de determinada conta em relação a um valor-
base.
B) comparar as posições da empresa com outros padrões do seu ramo de atuação.
C) demonstrar a proporção das fontes e das aplicações de recursos da empresa.
D) avaliar a situação da empresa independentemente das alterações inflacionárias.
E) medir a evolução das contas, o que permite avaliar tendências futuras.

04. Revisão de Véspera CGU
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05. Revisão de Véspera CGU
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Com base na análise vertical e horizontal dos balanços apresentados, é correto
concluir que a (o)

A) análise horizontal indicou redução do Passivo Circulante.

B) Ativo Circulante aumentou sua participação no Ativo Total.

C) percentual de participação do Patrimônio Líquido no Passivo Total aumentou em 
100%. 

D) Ativo Total apresentou tendência de crescimento maior que o Passivo Total. 

E) índice horizontal do Ativo Circulante passou de 100 para 125, apesar de ter 
reduzido a participação no Ativo Total. 



Contabilidade
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A companhia Magnus apresentou a seguinte evolução na Receita de Vendas para os
exercícios sociais de 20x0 a 20x3:

Inflação dos exercícios sociais de 20x1 a 20x3 foram, respectivamente, 8%,12% e
9%.

06. Revisão de Véspera CGU
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Ao efetuar a análise horizontal e tomando por base o exercício social de 20x0, é 
correto afirmar que

A) 20x1: apresentou crescimento nominal de 30%.

B) 20x2: apresentou decrescimento real de 34%.

C) 20x3: apresentou crescimento real de 80%.

D) 20x1: apresentou crescimento real de 40%.

E) 20x2: apresentou decrescimento nominal de 80%.



Contabilidade
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Acerca das análises vertical e horizontal, assinale a alternativa correta.

A) A análise horizontal permite a avaliação da estrutura patrimonial.
B) Por meio da análise vertical, é possível identificar como cada item que compõe a
Demonstração de Resultado do Exercício contribuiu para a formação do lucro ou
prejuízo da entidade.
C) A análise horizontal pode ser realizada com apenas um Balanço disponível.
D) A evolução dos itens que compõem o Balanço Patrimonial pode ser observada
por meio da análise vertical.
E) Na análise vertical, calculam-se números-índices estabelecendo um exercício
como ano-base = 100, a fim de avaliar a evolução dos itens das demonstrações
contábeis.

07. Revisão de Véspera CGU
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O Patrimônio de uma entidade possui movimentações econômico-financeiras e
essas movimentações equivalem aos eventos que ocorrem visando o atingimento
das metas e o alcance dos seus resultados. A Ciência Contábil através da análise da
composição das demonstrações contábeis tem capacidade de prestar informações
que auxiliam o gestor na tomada de decisões mais acuradas e fundamentadas. Das
opções a seguir, assinale a INCORRETA.

A) Os índices de liquidez são utilizados para avaliar a capacidade de pagamento da
empresa perante as suas obrigações, seja de forma imediata, curto ou longo prazo.
B) Os principais índices de liquidez são a Liquidez imediata, Liquidez corrente,
Liquidez seca e Liquidez geral.

08. Revisão de Véspera CGU
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C) O índice de liquidez imediata é similar ao índice de liquidez corrente. A única
diferença é que ele exclui os estoques do ativo circulante da empresa, já que esses
direitos são menos realizáveis no curto prazo.
D) A análise de uma série histórica do índice de liquidez geral poderá demonstrar
se a companhia está ganhando ou perdendo capacidade de pagamento.
E) Também chamado de índice de liquidez comum, o índice de liquidez corrente é
um dos indicadores mais conhecidos para se analisar a capacidade de pagamento
de uma empresa no curto prazo



Contabilidade
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Uma entidade apresentou redução no indicador de liquidez corrente no mês de
março de 2014.

Uma possível causa para essa diminuição foi

a) a compra de máquina para uso nos negócios da entidade, à vista.
b) a venda de estoque com lucro à vista.
c) a integralização do capital social da empresa, em dinheiro.
d) o recebimento de montante de dívida de cliente, por compra realizada em janeiro
de 2014.
e) a captação de empréstimo bancário de longo prazo.

09. Revisão de Véspera CGU
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O analista que calculou os índices de liquidez de uma entidade, no ano de 2013,
pode ter chegado à seguinte conclusão:

a) o índice de liquidez seca diminuiu devido à captação de um empréstimo bancário
de longo prazo.
b) o índice de liquidez seca aumentou em decorrência da constituição da perda
estimada de contas a receber.
c) o índice de liquidez corrente diminuiu pela venda de estoque com lucro à vista.
d) o índice de liquidez geral diminuiu pela venda de um ativo imobilizado com
prejuízo à vista.
e) o índice de liquidez geral aumentou devido à integralização de capital social com
estoques.

10. Revisão de Véspera CGU
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Atenção: Considere as informações a seguir para responder à questão.

A Cia. dos Cálculos apresentava a seguinte situação patrimonial, em 31/12/2018:

11. Revisão de Véspera CGU
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Considere as seguintes assertivas elaboradas a partir do Balanço Patrimonial da
Cia. dos Cálculos:

I. O índice de Liquidez Geral é igual a 1,0.
II. O índice Composição do Endividamento é igual a 62%.
III. O índice Imobilização dos Recursos não Correntes é igual a 100%.

Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II, apenas.
E) I, II e III.



Contabilidade
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Uma determinada empresa apresenta os seguintes valores em seu balanço
patrimonial: Ativo Circulante R$ 300 mil, Realizável a Longo Prazo R$ 100 mil, Ativo
Total R$ 600 mil, Passivo Circulante R$ 200 mil, Exigível a Longo Prazo R$ 50 mil.
Com base nessas informações, analise as afirmativas abaixo.

I. O Índice de Participação de Capitais de Terceiros – PCT é 0,71.
II. O índice de Liquidez Corrente é 1,60.
III. O Índice de Liquidez Geral é 1,5.
IV. O Índice de Imobilização do Capital Próprio é 0,57.

12. Revisão de Véspera CGU
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Assinale a alternativa correta.

A) Apenas a afirmativa I está correta

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas

D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas



Contabilidade
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O seu presidente não está contente com o índice de 1,20. Ele determinou ao gestor
financeiro que o índice deverá ser igual a 2,00. Sobre isso, é correto afirmar-se que

A) a solução seria pagar $ 200.000 da dívida a curto prazo da empresa.
B) é impossível modificar esta situação, considerando-se que estamos próximos ao
final do ano.
C) a única alternativa é o gestor financeiro “maquiar” o Balanço Patrimonial.
D) não é possível, porque o Ativo Circulante é maior que o Passivo Circulante.
E) a solução seria pagar $ 800.000 da dívida a curto prazo da empresa.

13. Revisão de Véspera CGU



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Com relação aos indicadores de uma empresa adquirente, a compra à vista de
estoques junto a fornecedores

A) aumenta os índices de liquidez seca e liquidez imediata e mantém os índices de
liquidez corrente e de liquidez geral nos patamares anteriores à ocorrência da
transação.
B) reduz os índices de liquidez seca e de liquidez imediata e mantém os índices de
liquidez corrente e de liquidez geral nos patamares anteriores à ocorrência da
transação.
C) aumenta os índices de liquidez corrente e de liquidez geral e mantém os índices
de liquidez seca e de liquidez imediata nos patamares anteriores à ocorrência da
transação.

14. Revisão de Véspera CGU
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D) aumenta os índices de liquidez corrente e de liquidez seca e mantém os índices
de liquidez geral e de liquidez imediata nos patamares anteriores à ocorrência da
transação.
E) reduz os índices de liquidez seca e de liquidez imediata e aumenta os índices de
liquidez geral e de liquidez corrente.



Em 31/12/2017, uma empresa apresentava o seguinte balanço patrimonial: 

Prof. Silvio Sande

15. Revisão de Véspera CGU



Sobre os índices de endividamento da empresa, assinale a afirmativa
correta.
a) O endividamento geral é de 0,46.
b) A composição do endividamento é de 0,12.
c) O endividamento oneroso é de 0,23.
d) A composição do endividamento oneroso é de 0,71.
e) A imobilização do patrimônio líquido é de 0,43.



Observe a tabela a seguir e responda à questão.

Empresa “X”

.

Prof. Silvio Sande

16. Revisão de Véspera CGU



Quanto à análise das demonstrações contábeis da empresa “X” apresentadas
na tabela, assinale a afirmativa correta.

a) Tanto a liquidez corrente quanto a geral evidenciam capacidade plena de
pagamento.

b) O grau de imobilização do capital próprio é menor que 100%.

c) O grau de endividamento total é maior que 100%.

d) A composição das exigibilidades ou concentração da dívida de curto prazo é
menor que 50%.

e) O capital de giro próprio é positivo.
Prof. Silvio Sande



Análise das Demonstrações Contábeis 

É uma técnica contábil cujo objetivo é transformar os dados das
demonstrações contábeis em INFORMAÇÃO.

A Análise das Demonstrações Contábeis está SEMPRE relacionada a um
processo decisório.

“A análise de Balanços objetiva extrair informações das Demonstrações 
Financeiras para a tomada de decisões.”
(Matarazzo, 2010, p.3)



Principais técnicas de análise
Análise Vertical

Analise Horizontal

Análise de Índices



Local da análise

Análise Externa - É realizada por pessoas de fora da empresa.

Análise Interna - É realizada por pessoas que têm acesso às informações
internas



Análise - Comparação

Análise de forma temporal - analisa os exercícios de uma mesma
empresa, ou seja. As alterações de um ano para outro.

Análise de forma interempresarial, analisa-se as empresas de um
mesmo ramo. Como elas estão se comportando no mesmo cenário.



Análise de Índices
A análise de índices não se refere apenas ao cálculo de um
determinado índice. Mais importante que isso é a interpretação do
valor do índice.

ÍNDICES FINANCEIROS;

ÍNDICES ECONÔMICOS;

ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS;



Tipos de Índices

ÍNDICES FINANCEIROS: relação entre itens patrimoniais (Balanço
Patrimonial), denominados Indicadores estáticos:



Tipos de Índices

ÍNDICES ECONÔMICOS: relação entre itens de resultado
(Demonstração do Resultado do Exercício), Indicadores dinâmicos e



Tipos de Índices

ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS: relação entre um item
patrimonial (Balanço Patrimonial) e um item de resultado
(Demonstração do Resultado do Exercício), denominados Indicadores
de velocidade.



Expressão dos índices

Razão Pura - Proporção do ativo circulante para o passivo circulante é de
2:1.

Multiplicador - Os ativos circulantes são duas vezes os passivos
circulantes.

Percentagem - Os ativos circulantes são 200% do valor do passivo
circulante.



Itens que devem ser considerados na análise

Sazonalidade

Política econômica adotada

Os Concorrentes

O Histórico da empresa



Análise Vertical e Análise 
Horizontal

Prof. Silvio Sande

Prof. Silvio Sande



Análise Vertical 

Também conhecida como análise da estrutura ou análise estática.
A Análise Vertical (AV) de uma demonstração contábil consiste na
comparação de um item do demonstrativo com o seu total, com o objetivo de
obter o coeficiente de participação daquele item em relação ao todo.

O principal objetivo da Análise Vertical é mostrar a importância de cada conta
na demonstração financeira a que pertence, permitindo a comparação com
empresas do mesmo setor, utilizando o índice padrão do segmento.



Análise Vertical 

A Análise Vertical pode ser feita em qualquer demonstração financeira

Balanço Patrimonial:
Calcula-se o percentual de cada conta em relação ao total do Ativo.

DRE:
Calcula-se o percentual de cada conta em relação as vendas líquidas



Análise Vertical - Balanço Patrimonial



Prof. Silvio Sande

ITENS R$ %
Receita Líquida de Vendas 2.400.000 100%
( - ) CMV 1.240.000 51,67
Resultado com Mercadorias/Resultado 
Operacional Bruto

1.160.000 48,33

( - ) Despesas com Vendas 300.000 12,50%
( - ) Despesas Administrativas 80.000 3,33%
( - ) Despesas Financeiras 40.000 1,67%
Lucro Operacional 740.000 30,83%
( - ) IR e CSLL 177.600 7,40%
Lucro Após IR e CSLL 562.400 23,43
( - ) Participações Estatutárias 64.000 26,67
Lucro Líquido do Exercício 498.400 20,77

Análise Vertical - DRE



Análise Horizontal

Também conhecida como análise de tendência ou dinâmica;

A análise horizontal é um processo de análise temporal que permite verificar a
evolução das contas individuais e também dos grupos de contos por meio de
números-índices.

Inicialmente é necessário estabelecer uma data-base, normalmente a demonstração mais
antiga, que terá o valor índice de 100. Para encontrar os valores dos próximos anos,
efetuamos a regra de três para cada ano, relacionado com a data base.

Prof. Silvio Sande



Análise Horizontal

Quando comparamos os indicadores de vários períodos, analisamos a
tendência dos índices.

Comportamentos Histórico = Possíveis tendência

Sofre limitação com a inflação.

Prof. Silvio Sande



Finalidade da Análise Horizontal
• Permite análise de tendência passada e futura de cada valor.

• No Balanço Patrimonial:
– Evolução dos ativos (investimentos)
– Evolução dos passivos (financiamentos)
– Evolução dos ativos produtivos
– Evolução da estrutura de capital

• Na Demonstração de Resultados:
– Evolução dos custos e despesas
– Evolução das vendas

Prof. Silvio Sande



Análise Horizontal

A análise horizontal (ou de evolução) pode ser realizada de duas maneiras:

1. análise de evolução nominal – desconsiderando a existência de inflação; ou

2. análise de evolução real – expurgando-se do elemento patrimonial analisado os
efeitos da inflação.

Prof. Silvio Sande



Análise Horizontal
A Análise de Horizontal(AH) podem ser realizadas em

(a) Base Fixa - a comparação do montante de um elemento patrimonial (ou de
resultado) com seu correspondente EM UM PERÍODO DETERMINADO.
ANÁLISE ENCADEADA

(b) Base Móvel - a comparação do montante de um elemento patrimonial (ou de
resultado) com seu correspondente NO PERÍODO IMEDIATAMENTE
ANTERIOR. ANÁLISE ANUAL

Prof. Silvio Sande



Análise Horizontal

Prof. Silvio Sande



Análise Horizontal

Prof. Silvio Sande



Análise Vertical Análise Horizontal

Prof. Silvio Sande



Análise Vertical e Análise 
Horizontal

Questões - Banca FGV

Prof. Silvio Sande

Prof. Silvio Sande
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01. (FGV/IMBEL/2021)
Leia o fragmento a seguir:

A análise do(a) mostra a composição percentual dos tipos de
aplicações e as origens de recursos que compõem o patrimônio da entidade,
enquanto a análise mostra o comportamento de cada item das
demonstrações contábeis em dois ou mais períodos.

Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento
acima.
a) vertical – balanço patrimonial – horizontal
b) horizontal – balanço patrimonial – vertical
c) vertical – demonstração do resultado do exercício – horizontal
d) horizontal – demonstração do resultado do exercício – por indicadores
e) vertical – demonstração do resultado do exercício – por indicadores
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02. (FGV/SEFIN-RO/2018)
Um contador deseja analisar o comportamento das despesas operacionais de uma
sociedade empresária, ao longo dos anos.

Assinale a opção que indica o principal foco de análise para atingir seu objetivo.

a) Os indicadores de liquidez.
b) Os indicadores de lucratividade.
c) Os indicadores de rentabilidade.
d) A análise vertical.
e) A análise horizontal.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

03. (FGV/MPE-AL/2018)
Sobre os objetivos da análise vertical do balanço patrimonial de uma entidade,
assinale a afirmativa correta.

a) Detectar a composição percentual das receitas e despesas, evidenciando
aquelas que mais influenciaram na formação do resultado.
b) Verificar o comportamento de cada aplicação e a origem dos recursos que
compõem o patrimônio da entidade.
c) Mostrar a evolução de cada componente que compõe o patrimônio da entidade,
período a período.
d) Visualizar de modo objetivo e direto a representatividade de cada componente
que compõe o patrimônio da entidade.
e) Medir a posição financeira da entidade.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

04. (FGV/MPE-AL/2018)
Um analista deseja analisar a evolução do resultado de uma entidade.

Seu foco deve ser a análise

a) horizontal.

b) vertical.

c) de rentabilidade.

d) de lucratividade.

e) de liquidez.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

05. (FGV/MPE-AL/2018)
Um consultor analisou as demonstrações contábeis de diferentes sociedades
empresárias, de modo a redigir um parecer sobre a situação contábil. Na análise, o
consultor não efetuou ajustes relacionados ao impacto da inflação.

A falta do ajuste provocou erros, principalmente em relação à análise

a) horizontal.
b) vertical.
c) de liquidez.
d) de endividamento.
e) de lucratividade.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

06. (FGV/ALERO/2018)
Se um analista deseja verificar a estrutura de resultado de uma entidade, ele deve
ter como foco

a) a análise vertical.
b) os índices de liquidez.
c) os quocientes de estrutura.
d) os índices de rentabilidade.
e) os índices de lucratividade.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

07. (FGV/COMPESA/2016)
Assinale a opção correta sobre a capacidade informacional da análise vertical.

a) Na Demonstração do Resultado do Exercício é mostrada a evolução do
comportamento das despesas ao longo do ano.
b) Na Demonstração do Resultado do Exercício são mostradas as despesas que
mais influenciam na formação do resultado.
c) No Balanço Patrimonial é mostrada a estratégia de política de pagamento da
empresa.
d) No Balanço Patrimonial são identificados os ativos e os passivos com maior
capacidade de liquidez.
e) No Balanço Patrimonial são identificados os ativos que estão mensurados abaixo
do valor de mercado.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

08. (FGV/CGE-MA/2014)
Assinale a afirmativa que melhor se aplica à capacidade informacional da análise
vertical do Balanço Patrimonial.

a) Análise da evolução do comportamento das contas do ativo ao longo dos anos.
b) Evidenciação das receitas e despesas que mais contribuíram na formação do
lucro ou do prejuízo.
c) Análise da estratégia de política de pagamento da empresa.
d) Avaliação do desempenho da empresa e da capacidade de gerar lucros.
e) Possibilidade de detecção da composição percentual dos tipos de aplicações e as
origens de recursos que compõe o patrimônio da entidade.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

09. (FGV/SEDUC-AM/2014)
Em relação à capacidade informacional da análise vertical da Demonstração do
Resultado do Exercício, assinale a opção correta.

a) Ela permite evidenciar quais as receitas e as despesas que mais influenciam na
formação do lucro ou do prejuízo da entidade.
b) Ela permite analisar a capacidade de pagamento de uma entidade.
c) Ela permite analisar a periodicidade do resultado de uma entidade.
d) Ela permite detectar a composição percentual dos tipos de aplicações e as
origens de recursos que compõem o patrimônio da entidade.
e) Ela permite analisar a evolução ou a involução das despesas de uma empresa ao
longo dos anos.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

10. (FGV/SUSAM/2014)
Em relação à capacidade informacional da análise vertical do balanço patrimonial,
é correto afirmar que a análise da composição dos itens patrimoniais permite

a) a visão da participação de cada item contábil no total do ativo, do passivo e do
patrimônio líquido.
b) a identificação dos ativos e dos passivos com maior capacidade de liquidez.
c) verificar quais são os ativos mais rentáveis.
d) acompanhar a evolução no tempo dos ativos e dos passivos.
e) identificar os ativos que estão mensurados abaixo do valor de mercado.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

11. (FGV/SEFAZ-RJ/2011)
Assinale a alternativa que melhor corresponde à capacidade informacional
proporcionada pela análise vertical da Demonstração do Resultado do Exercício.

a) Analisar a estratégia de gestão comercial e de estocagem.
b) Analisar a capacidade de geração de caixa de uma empresa.
c) Analisar a capacidade de pagamento de uma empresa.
d) Analisar a evolução do comportamento das despesas de uma empresa ao longo
dos anos.
e) Analisar que despesas mais influenciam na formação do prejuízo de uma
empresa.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

12. (FGV/TNS-Pref. Salvador/2017)
Uma sociedade empresária apresentava os seguintes saldos, em 31/12/206.

Receita de Venda: R$ 200.000;
Receita com a venda de ativo imobilizado: R$ 80.000;
Despesas administrativas: R$ 30.000;
Despesas comerciais: R$ 50.000;
Baixa de ativo imobilizado: R$ 30.000;
Custo das mercadorias vendidas: R$ 60.000;
Provisão para imposto de renda: R$ 40.000.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

A sociedade empresária realiza uma análise vertical, a fim de verificar sua
estrutura de resultado.

Assinale a opção que indica a representação do resultado operacional.
a) 30,00%.
b) 35,00%.
c) 42,86%.
d) 55,00%.
e) 78,57%.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

13. (FEPESE/2007)
Considerando os dados a seguir



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Assinale a alternativa correta.
a) O número-índice do ativo total e do passivo total em 2006 é de 10,37.
b) O número-índice do ativo total e do passivo total em 2006 é de 110,37.
c) O ativo circulante cresceu 45% de 2005 para 2006.
d) O ativo circulante cresceu 40,26% de 2005 para 2006.
e) O coeficiente do ativo circulante em relação ao ativo total é de 29,62 % em 2005

e de 43,26% em 2006.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

13. (FEPESE/2007)
Considerando os dados a seguir



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Assinale a alternativa correta.
a) O número-índice do ativo total e do passivo total em 2006 é de 10,37.
b) O número-índice do ativo total e do passivo total em 2006 é de 110,37.
c) O ativo circulante cresceu 45% de 2005 para 2006.
d) O ativo circulante cresceu 40,26% de 2005 para 2006.
e) O coeficiente do ativo circulante em relação ao ativo total é de 29,62 % em 2005

e de 43,26% em 2006.



Análise de Índices

Prof. Silvio Sande

Prof. Silvio Sande



Índices de Liquidez

Prof. Silvio Sande

Prof. Silvio Sande



Liquidez

Liquidez corresponde à facilidade com que um bem pode ser convertido em
dinheiro.

BAIXA LIQUIDEZ - Um imóvel é considerado um ativo de baixa liquidez, pois
leva um certo tempo para convertê-lo em dinheiro no seu bolso. Isso porque
você tem que anunciar o imóvel, esperar aparecer interessados e, se for
financiado, ainda dependerá de documentação e burocracias bancárias e só
depois você receberá seu retorno financeiro.

ALTA LIQUIDEZ - As aplicações em cadernetas de poupança são
consideradas como bens de alta liquidez porque o dinheiro pode ser sacado a
qualquer hora.
Prof. Silvio Sande



Índices de Liquidez

Os Índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento das obrigações de
uma empresa, por meio da comparação entre as disponibilidades e direitos e as
obrigações dessa empresa.

Conclusão: da análise dos índices de liquidez, podemos avaliar a capacidade que a
empresa possui em saldar as suas obrigações de curto e longo prazo.

Quanto maior for índice de liquidez da empresa, maior tende a ser sua saúde
financeira. No entanto, esses índices contábeis não devem ser considerados
isoladamente.
Para ter uma visão geral do grau de liquidez de uma companhia, é preciso também
ter em conta seu tipo de atividade e outros indicadores.
Prof. Silvio Sande



Liquidez Corrente

liquidez corrente ou índice de liquidez comum mede a capacidade de
pagamento de uma empresa no curto prazo. Ele é um dos indicadores mais
conhecidos para se analisar a capacidade de pagamento de uma companhia.

O índice de liquidez corrente é calculado dividindo-se o ativo circulante da
empresa (seus direitos de curto prazo, como o dinheiro em caixa e os estoques)
pelo passivo circulante (as dívidas a curto prazo, como empréstimos, impostos,
pagamentos a fornecedores etc).

É um índice muito utilizado e considerado como o melhor indicador da situação
de liquidez da empresa.



Liquidez Corrente - Limitações



Liquidez Corrente

ILC =  Ativo Circulante  
Passivo Circulante 



Liquidez Corrente
Uma empresa toma um empréstimo para pagamento em Curto Prazo. Qual o
impacto no índice de liquidez corrente?



Liquidez Corrente e Capital Circulante Líquido

ILC =  Ativo Circulante  
Passivo Circulante 

CCL = Ativo Circulante - Passivo Circulante  



Capital Circulante Liquido

AC

ANC

PC

PL

PNC



Capital Permanente Líquido
É o excedente dos recursos permanentes, próprios ou de terceiros, alocados
pela empresa, em relação ao montante também aplicado a longo prazo.



Capital Permanente Líquido

AC

ANC

PC

PL

PNC



Capital Permanente Líquido

CCL = Ativo Circulante - Passivo Circulante

CPL = PNC + PL - ANC



ILC x CCL X CPL

AC

ANC

PC

PL

PNC



Índice de Liquidez Seca – Teste ácido

ILS =  Ativo Circulante - Estoque  
Passivo Circulante 



Liquidez Imediata

O índice de liquidez imediata ou instantânea é o mais rigoroso dos índices de
liquidez. Avalia a capacidade de a empresa pagar suas dívidas de
imediato, com os valores que possui disponíveis.
Esse indicador considera apenas as contas do balanço patrimonial da
empresa que representam as disponibilidades, ou seja, o dinheiro em caixa,
os saldos bancários e as aplicações financeiras de curto prazo. Além dos
estoques, são excluídos, portanto, também direitos como os decorrentes das
vendas a prazo.

Prof. Silvio Sande



Índice de Liquidez Imediata

ILI =  Disponível
Passivo Circulante 



Liquidez Geral

O índice de liquidez geral ou total avalia a capacidade de pagamento
das obrigações de curto e longo prazo que uma entidade possui,
utilizando as disponibilidades e os direitos de curto e longo prazo.

Prof. Silvio Sande



Índice de Liquidez Geral

ILG =  Ativo Circulante + RLP
Passivo Circulante + PNC



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Índice de Liquidez Geral maior que 1

AC

ARLP

ANC

PC

PNC

PL



Contabilidade
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Índice de Liquidez Geral igual 1

AC

ARLP

ANC

PC

PNC

PL



Contabilidade
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Índice de Liquidez Geral menor que 1

AC

ARLP

ANC

PC

PNC

PL



Solvência Geral

A solvência geral ou margem de garantia avalia a capacidade de
pagamento das obrigações de curto e longo prazo com a utilização dos
recursos totais aplicados no Ativo, ou seja, usando todos os seus recursos,
inclusive Investimentos Permanentes, Imobilizado e Intangível.
Os recursos totais aplicados no patrimônio de uma entidade correspondem
ao seu ativo total.



Índice de Solvência Geral

ILS =  
Ativo Total

Passivo Circulante + PNC 



Índices de Liquidez 
Questões - Banca FGV

Prof. Silvio Sande

Prof. Silvio Sande



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

13. (FGV/IMBEL/2021)
Uma entidade, em 31/12/X0, apresentou, em seu balanço patrimonial, os saldos a
seguir.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Assinale a opção que indica, respectivamente, o índice de liquidez corrente e o
índice de liquidez geral da entidade, na data.

a) 0,23 e 0,25.
b) 0,42 e 0,45.
c) 0,42 e 1,25.
d) 1,25 e 1,00.
e) 1,25 e 1,83.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

14. (FGV/IMBEL/2021)
Uma empresa comprou R$ 30.000 em estoques à vista. Assinale a opção que indica
o impacto dessa compra nos indicadores de liquidez da empresa.

a) Aumento na liquidez corrente e na liquidez geral.
b) Diminuição na liquidez seca e na liquidez imediata.
c) Diminuição na liquidez imediata e na liquidez corrente.
d) Diminuição na liquidez corrente e aumento na liquidez seca.
e) Diminuição na liquidez imediata e aumento na liquidez geral.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

15. (FGV/IMBEL/2021)
Uma empresa apresentou os seguintes indicadores em X0 e em X1.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Assinale a opção que indica uma possível causa para a variação dos indicadores
apresentados.

a) Aumento de capital social em dinheiro.
b) Reconhecimento e pagamento de despesas de salários.
c) Contração de empréstimo bancário, para pagamento em cinco anos.
d) Compra de terreno destinado à valorização, para pagamento em três anos.
e) Aumento de capital social por meio de computador a ser utilizado no negócio da
empresa.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

16. (FGV/TCE-AM/2021)
Em matéria de análise das demonstrações contábeis, os índices de liquidez
refletem a capacidade de pagamento de uma entidade em relação às suas
obrigações.

Um dos índices de liquidez mais restritivos é o que apura a liquidez seca, pois:
a) considera apenas as disponibilidades;
b) considera o ativo realizável em longo prazo;
c) considera obrigações de curto e longo prazo;
d) exclui do cálculo o valor dos estoques;
e) exclui do cálculo o valor dos recebíveis.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

17. (FGV/BANESTES/2018)
Alguns indicadores de análise contábil buscam medir o nível de liquidez de uma
empresa. O índice de liquidez corrente – ILC calcula a razão entre ativo circulante –
AC e passivo circulante – PC, ou seja, ILC = AC/PC. Por razões históricas e analíticas,
existem índices de liquidez que tendem a apresentar resultados menores que o ILC,
como, por exemplo, o índice de liquidez seca – ILS. A maneira mais usual de se
calcular o ILS é retirar do numerador do ILC o saldo de estoques do balanço
patrimonial em análise.

Desconsiderar os estoques como um dos itens do numerador do ILS deve-se, dentre
outros motivos, ao fato de eles apresentarem:
a) igual liquidez aos demais ativos circulantes;
b) menor liquidez que o ativo “aluguéis pagos antecipadamente”;
c) menor liquidez que o ativo “duplicatas a receber”;
d) maior liquidez que o ativo “caixa”;
e) maior liquidez que o ativo “equivalentes de caixa”.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

18. (FGV/BANESTES/2018)
Investir em atividades fabris envolve risco maior do que emprestar para tesouros
de governos estáveis como o dos Estados Unidos da América - EUA. Para que um
investidor opte por correr aquele risco adicional, é plausível supor que ele esteja
em busca de um prêmio de risco, traduzido na possibilidade real de maior retorno
financeiro.
Dessa maneira, os gestores de uma empresa fabril não devem permanecer com os
recursos disponibilizados para investimento parados em caixa, devendo ainda estar
cientes de que existe, quase sempre, um trade-off entre o nível de liquidez de um
ativo e sua:
a) capacidade de honrar obrigações de curto prazo;
b) velocidade de transformação em caixa sem perda de valor;
c) brevidade na geração de benefícios para a empresa;
d) rentabilidade esperada para a sociedade empresarial;
e) contribuição para o nível de capital circulante líquido.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

19. (FGV/MPE-AL/2018)
Uma entidade apresentava o seguinte balanço patrimonial, em 31/12/2017.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Assinale a opção correta em relação aos índices de liquidez (com valores 
arredondados).

a) A liquidez corrente é de 1,5.

b) A liquidez seca é de 0,94.

c) A liquidez seca é de 1,21.

d) A liquidez imediata é de 0,76.

e) A liquidez geral é de 2,07.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

20. (FGV/BANESTES/2018)
Quadro I
Extrato do Balanço Patrimonial de uma entidade, que apresenta as contas de
natureza circulante.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Considere o extrato do Balanço Patrimonial do quadro I e, ainda, que a entidade
apresentava os seguintes valores no Balanço Patrimonial:



Contabilidade
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Em relação ao índice de liquidez seca, é correto afirmar que:

a) aumentou no último exercício;
b) apresentou comportamento semelhante ao da liquidez imediata;
c) apresentou comportamento oposto ao da liquidez corrente;
d) não sofreu alterações relevantes no período;
e) não é possível calcular sem o balanço completo.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

21. (FGV/MPE-AL/2018)
Uma sociedade empresária apresentou indicador de liquidez imediata de 0,5, em
2016, e de 0,9, em 2017.

Assinale a opção que indica uma possível causa para o aumento.

a) Contração de empréstimo bancário de longo prazo.
b) Venda a prazo de ativo imobilizado.
c) Compra à vista de estoque.
d) Reconhecimento do teste de recuperabilidade de ativo imobilizado.
e) Reconhecimento de salários a pagar.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

22. (FGV/ALERO/2018)
Uma entidade apresentava o seguinte balanço patrimonial em 31/12/2017:



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Em relação aos índices de liquidez da entidade, assinale a afirmativa correta.

a) A liquidez imediata é igual à liquidez corrente.
b) A liquidez seca é igual à liquidez corrente.
c) A liquidez imediata é igual á liquidez seca.
d) A liquidez corrente é igual à liquidez geral.
e) A liquidez seca é igual à liquidez geral.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

23. (FGV/ALERO/2018)
Uma entidade apresentava, em 30/11/2017, índice de liquidez seca de 0,60. Em
31/12/2017, o índice era de 0,40.

Assinale a opção que pode justificar a diminuição no índice de liquidez seca.
a) Venda de ativo imobilizado à vista com prejuízo.
b) Integralização de capital social em dinheiro.
c) Venda de estoque para recebimento em dois anos.
d) Reconhecimento da perda de recuperabilidade do ativo imobilizado.
e) Compra de estoque para pagamento em 60 dias.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

24. (FGV/TNS Pref. Salvador/2021)
Uma empresa possuía, em 31/12/2016, ativo circulante formado por caixa e
estoques.
Na data a empresa apresentava os seguintes índices de liquidez:
Liquidez Imediata= 1,0 e Liquidez Corrente=3,0.

Assinale a opção correta sobre a empresa, em 31/12/2016.
a) O valor do ativo circulante é duas vezes o valor do passivo circulante.
b) O passivo circulante é maior do que o saldo da conta caixa.
c) O ativo não circulante é menor do que o passivo não circulante.
d) O passivo circulante tem saldo igual à conta estoques.
e) O saldo da conta caixa é metade do valor do estoque.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

25. (FGV/AFTRM-Cuiabá/2016)
Cabe a um administrador a avaliação de dois balanços patrimoniais de duas
empresas distintas. É uma decisão importante, pois recursos públicos serão
destinados ao financiamento das atividades das empresas. Sabe-se que a empresa
com melhores indicadores de liquidez receberá o financiamento.



Contabilidade
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Analise os balanços a seguir.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Com base nos balanços apresentados, assinale a opção que indica o parecer 
correto sobre os indicadores de liquidez das empresas. Considere CCL = Capital 
Circulante Líquido, LC = Liquidez Corrente e LG = Liquidez Geral.

a) CCLA = CCLB , LCA = LCB e LGA = LGB , portanto deve-se escolher a empresa B.

b) CCLA > CCLB , LCA = LCB e LGA > LGB , portanto deve-se escolher a empresa A.

c) CCLA > CCLB , LCA > LCB e LGA = LGB , portanto deve-se escolher a empresa B.

d) CCLA = CCLB , LCA > LCB e LGA > LGB , portanto deve-se escolher a empresa A.

e) CCLA > CCLB , LCA > LCB e LGA = LGB , portanto deve-se escolher a empresa A



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

26. (FGV/COMPESA/2016)
Uma sociedade empresária apresentava os seguintes índices de liquidez imediata e
corrente em janeiro e fevereiro de 2016:



Contabilidade
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Sabe-se que, em fevereiro de 2016, ocorreu apenas um evento na empresa.

Assinale a opção que pode indicar este evento.

a) Contração de empréstimo bancário de longo prazo.

b) Compra de ativo imobilizado à vista.

c) Compra de ativo imobilizado para pagamento em dois anos.

d) Venda à vista de ativo imobilizado com lucro.

e) Integralização de capital social com estoques.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

27. (FGV/SEN/2018)
A Companhia W apresenta Índice de Liquidez Corrente de 2,0 no final de X5. A
transação que poderá trazer efeito positivo para esse índice é:

a) venda de Ativo Imobilizado à vista, com prejuízo.
b) declaração e pagamento de dividendos.
c) recebimento do saldo de clientes.
d) captação de um empréstimo bancário com vencimento em 10 meses.
e) compra de Ativo Imobilizado, à vista.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

28. (FGV/DPE-RO/2015)
Uma empresa comercial possuía um índice de liquidez corrente de 1,5 e de liquidez
geral de 1,0.
Essa empresa registrou as seguintes operações:



Contabilidade
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Após o lançamento das operações listadas, os índices de liquidez corrente e geral
tiveram o seguinte comportamento:
a) os dois permaneceram iguais;
b) os dois reduziram;
c) os dois aumentaram;
d) o de liquidez corrente permaneceu estável e o de liquidez geral reduziu;
e) o de liquidez corrente aumentou e o de liquidez geral permaneceu estável.



Contabilidade
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29. (FGV/TCM-SP/2015)
O parecer dos auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis da
empresa DILU S/A, referente ao exercício de 2014, foi emitido com as seguintes
ressalvas: ausência de reconhecimento adequado das provisões para perdas no
estoque; ausência de adoção de critérios de impairment do imobilizado condizentes
com a realidade econômica de seus ativos; e classificação indevida das obrigações
a pagar inferior a 12 meses no Passivo Não Circulante.



Contabilidade
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Considerando esses fatos, um analista financeiro, desejando conhecer a Liquidez
Corrente (LC) da empresa, deverá:
a) realizar ajustes, reduzindo o valor do estoque e do imobilizado registrados no

Ativo;
b) realizar ajuste, aumentando o valor do Ativo, em decorrência da ausência de

realização do impairment pela empresa;
c) realizar ajuste, reduzindo o Passivo Circulante e aumentando o Passivo Não

Circulante, em decorrência do valor de obrigações a pagar;
d) realizar ajustes, reduzindo o valor do estoque no Ativo Circulante e aumentando

o valor de obrigações a pagar no Passivo Circulante;
e) considerar como base de sua análise as informações originais das

Demonstrações Contábeis.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

30. (FGV/TCM-SP/2015)
Analise as informações apresentadas pela contabilidade da empresa Beta S/A, no
quadro abaixo.



Contabilidade
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De acordo com as informações, o total do Ativo Não Circulante é:
a) 140.963,00;
b) 525.568,00;
c) 1.000.443,00;
d) 1.385.048,00;
e) 1.526,011,00.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

31. (FGV/CODEMIG/2015)
No intuito de analisar a capacidade de pagamento de curto prazo de uma empresa,
um analista encontrou os seguintes resultados: 0,9; 0,5; 0,1 para três indicadores
de liquidez. Sabe-se que a empresa possuía, além de outros ativos circulantes,
caixa e estoques positivos e diferentes de zero no relatório contábil apresentado.
Sendo assim, é correto afirmar que o analista utilizou em seus cálculos,
respectivamente, os indicadores de liquidez conhecidos como:
a) corrente, seca, imediata;
b) corrente, imediata, seca;
c) imediata, seca, corrente;
d) seca, imediata, corrente;
e) seca, corrente, imediata.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

32. (FGV/CODEMIG/2015)
Ao calcular alguns índices de liquidez de curto prazo muito utilizados no mercado,
um analista encontrou para a sua empresa em análise os seguintes resultados: 0,5;
0,9; 0,1. É sabido que a empresa apresentava, além de outros ativos circulantes,
caixa e estoques positivos e diferentes de zero no relatório contábil apresentado.
Dessa maneira, é correto afirmar que o analista utilizou em seus cálculos,
respectivamente, os indicadores de liquidez conhecidos como:
a) corrente, seca, imediata;
b) corrente, imediata, seca;
c) imediata, seca, corrente;
d) seca, imediata, corrente;
e) seca, corrente, imediata.



Contabilidade
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33. (FGV/CODEMIG/2015)
Ao calcular três índices de liquidez de curto prazo muito utilizados por
profissionais do mercado, um analista estratégico encontrou resultados diferentes
para a sua empresa em análise. O índice de menor resultado era nove vezes menor
que o índice de maior resultado, que por sua vez era o dobro do índice com
resultado intermediário. Sabe-se que a empresa possuía caixa e estoques positivos
diferentes de zero no relatório contábil apresentado. Dessa maneira, é correto
afirmar que o analista utilizou em seus cálculos, respectivamente, para os índices
de resultado menor, intermediário e maior, os indicadores de liquidez:
a) corrente, seca, imediata;
b) corrente, imediata, seca;
c) imediata, seca, corrente;
d) imediata, corrente, seca;
e) seca, corrente, imediata.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

34. (FGV/TNS Pref CUIABÁ/2015)
Assinale a opção que indica o tipo mais adequado de entidade a ser analisada pelo
Índice de Liquidez Imediata.

a) Entidades em que o fluxo de caixa é de montante elevado.
b) Entidades que possuem essencialmente ativos circulantes.
c) Entidades que possuem apenas dívidas de curto prazo.
d) Entidades com continuidade comprometida.
e) Entidades em fase pré-operacional.



Contabilidade
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35. (FGV/ALBA/2014)
Uma entidade apresentou redução no indicador de liquidez corrente no mês de
março de 2014.

Uma possível causa para essa diminuição foi

a) a compra de máquina para uso nos negócios da entidade, à vista.
b) a venda de estoque com lucro à vista.
c) a integralização do capital social da empresa, em dinheiro.
d) o recebimento de montante de dívida de cliente, por compra realizada em janeiro
de 2014.
e) a captação de empréstimo bancário de longo prazo.



Contabilidade
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36. (FGV/PROCEMPA/2014)
O analista que calculou os índices de liquidez de uma entidade, no ano de 2013,
pode ter chegado à seguinte conclusão:

a) o índice de liquidez seca diminuiu devido à captação de um empréstimo bancário
de longo prazo.
b) o índice de liquidez seca aumentou em decorrência da constituição da perda
estimada de contas a receber.
c) o índice de liquidez corrente diminuiu pela venda de estoque com lucro à vista.
d) o índice de liquidez geral diminuiu pela venda de um ativo imobilizado com
prejuízo à vista.
e) o índice de liquidez geral aumentou devido à integralização de capital social com
estoques.



Contabilidade
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37. (FGV/CM-Recife/2014)
A auditora fiscal Maria Ligadona fez uma pesquisa no município de Arroio Abaixo e
verificou que empresas que ficam com o índice de liquidez corrente abaixo de 1,00
por seis meses deixam de recolher os impostos em dia.
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Ao solicitar o balancete da empresa Lisada Ltda., ela encontrou a seguinte
situação:



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Com base nessas informações, o índice de liquidez corrente da empresa é:

a) 0,7

b) 0,9

c) 1,1

d) 1,4

e) 1,6



Contabilidade
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38. (FGV/SEDUC-AM/2014)
Uma entidade apresentou aumento no indicador de liquidez geral em determinado
período.

Esse aumento pode ter ocorrido em função de
a) venda de estoque à vista com prejuízo.
b) integralização do capital social da empresa em dinheiro.
c) compra de imóvel à vista.
d) venda de estoque a prazo, a preço de custo.
e) reconhecimento de despesa de salários para pagamento futuro.



Contabilidade
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39. (FGV/SUSAM/2014)
A Cia. Z apresentava, em 31/12/2013, os seguintes índices de liquidez:

Liquidez Imediata = 0,5
Liquidez Seca = 1,0
Liquidez Corrente = 1,9
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O ativo circulante da Cia. Z era formado por disponíveis, contas a receber e
estoques. Com base nos índices acima, é possível concluir sobre a Cia. Z que

a) os disponíveis correspondem a 50% do montante do ativo circulante total.

b) os bens e os direitos classificados no ativo circulante têm valor igual às 
obrigações classificadas no passivo circulante.

c) o estoque corresponde a 90% do passivo circulante total.

d) o saldo do caixa é igual a 40% do valor do estoque.

e) o saldo do caixa e contas a receber é superior ao passivo circulante total.
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40. (FGV/INEA/2013)
Analise os dados de duas empresas, apresentados na tabela a seguir, e responda à
questão.
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O índice de liquidez corrente da Empresa “A” e o de liquidez geral da Empresa “B”
são, respectivamente,

a) 0,25 e 0,49.

b) 0,33 e 0,39.

c) 0,33 e 0,24.

d) 0,67 e 0,25.

e) 0,67 e 0,49.
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41. (FGV/MPE-MS/2013)
Observe a tabela a seguir e responda à questão.

Empresa “X”
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Considerando que o Ativo Circulante é composto por Disponibilidades no valor de
$5, Clientes no valor de $10 e o restante refere‐se a Estoque para venda, os índices
de liquidez imediata e de liquidez seca são, respectivamente, de

a) 1,50 e 0,50.

b) 0,50 e 0,75.

c) 0,25 e 0,50.

d) 0,25 e 0,75.

e) 0,75 e 1,50.
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42. (FGV/MPE-MS/2013)
Quanto ao estudo dos índices de liquidez, assinale a afirmativa correta.

a) A liquidez imediata ou instantânea pode apresentar um índice maior que 1,0,
mesmo se a liquidez corrente for menor que 1,0.
b) A liquidez seca ou ácida evidencia a capacidade de pagamento durante um ano
sem considerar os estoques que a empresa mantém para revenda.



Contabilidade
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c) A liquidez geral é um índice que considera todos os realizáveis e todos os
exigíveis com vencimento de até um ano da data de levantamento dos dados para o
devido cálculo.
d) A liquidez corrente, quando o capital circulante líquido for negativo, será maior
que 1,0, o que evidenciará capacidade de pagamento durante um ano.
e) A necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria são indicadores
complementares à analise da liquidez geral e são utilizados para a administração
de capital de giro.
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43. (FGV/SEFAZ-RJ/2011)
A Cia. K teve seu indicador de Liquidez Imediata aumentado durante o mês de
janeiro de 2010. O que pode ter acontecido para gerar esse aumento?

a) Venda de um computador que era utilizado nos negócios da empresa com
recebimento previsto para o mês seguinte.
b) Compra de estoque com pagamento em março de 2010.
c) Compra à vista de maquinário para ser utilizado na empresa.
d) Declaração de dividendos pela empresa.
e) Integralização de capital social em dinheiro pelos sócios da empresa.
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Uma amostra aleatória simples X1, X2, X3, de tamanho 3, de uma
população com média µ será obtida.
Avalie, então, se os seguintes estimadores são não-tendenciosos
para µ:

I. T1 = X1 + X2 + X3

II. T2 = (X1 + X2 + X3)/3

III. T3 = X1 – X2 + X3

FGV - ANALISTA (FUNSAÚDE CE) /2021



Assinale:
A. se apenas o estimador T2 é não-tendencioso.
B. se apenas os estimadores T1 e T2 são não-tendenciosos.
C. se apenas os estimadores T1 e T3 são não-tendenciosos.
D. se apenas os estimadores T2 e T3 são não-tendenciosos.
E. se os estimadores T1, T2 e T3 são não-tendenciosos.

FGV - ANALISTA (FUNSAÚDE CE) /2021



Para estimar a média de certa população μ, desconhecida, partindo
apenas de duas observações amostrais, cogita-se o emprego de um
dos seguintes estimadores, onde X1 e X2 representam os indivíduos
da amostra ex ante.

�𝜃𝜃 = 2
3
𝑋𝑋1 + 1

3
𝑋𝑋2 E �𝜃𝜃 = 2

7
𝑋𝑋1 + 4

7
𝑋𝑋2

FGV - ANALISTA (IBGE) /2017



Sobre os estimadores, é correto afirmar que:
A. o estimador �𝜃𝜃 é mais eficiente do que �𝜃𝜃;

B. o estimador �𝜃𝜃 subestima, em média, o valor verdadeiro de μ;

C. a tendenciosidade de �𝜃𝜃, T( �𝜃𝜃) é igual a ;

D. o Erro Quadrático Médio de �𝜃𝜃, EQM( �𝜃𝜃), 20
49

.𝜎𝜎2

E. a tendenciosidade de �𝜃𝜃, T( �𝜃𝜃), é igual −𝜇𝜇
7

.

FGV - ANALISTA (IBGE) /2017



FGV - ANALISTA TÉCNICO (MPE BA)/2017

Em modelos de regressão linear existem três métodos de estimação mais frequentemente
empregados. São eles o de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), o do Melhor Estimador
Linear Não Tendencioso (BLUE) e o de Máxima Verossimilhança (MV).

Sobre esses métodos, supondo válidos os pressupostos básicos do modelo, é correto
afirmar que:
A. todos geram os mesmos estimadores para os parâmetros da equação do modelo;
B. os estimadores de MQO estão baseados nas propriedades dos próprios estimadores;
C. os estimadores de MV são todos não tendenciosos;
D. os estimadores obtidos pelo BLUE são mais eficientes do que os de MQO e de MV;
E. os estimadores de MV não dependem da distribuição de probabilidades dos erros.



Uma amostra aleatória simples X1, X2 ..., X225, de tamanho 225, de
uma população suposta normal com média e variância
desconhecidas forneceu os seguintes dados:

�̅�𝑥 = 28,2

� 𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥 2 = 896

Lembre que se Z tem distribuição normal padrão então P[Z < 1,64] =
0,95, P[Z < 1,96] = 0,975.

FGV - CONSULTOR (SEFAZ ES) /2022 



Um intervalo de 95% de confiança para a média populacional será
dado aproximadamente por

A. (27,94; 28,46)
B. (27,76; 28,64)
C. (27,38; 29,02)
D. (27,18; 29,22)
E. (26,16; 30,24)

FGV - CONSULTOR (SEFAZ ES) /2022 



Uma variável aleatória populacional tem média desconhecida e
variância 25. O tamanho da amostra aleatória simples para que
possamos garantir, com 95% de confiança, que o valor da média
amostral não se afastará do da média populacional por mais de 0,2
unidade, deve ser maior ou igual a

A. 1296.
B. 2304.
C. 2401.
D. 2500.
E. 2916.

FGV - ANALISTA (ALERO)/2018



FGV - ESTATÍSTICO (SUSAM)/2014
Para testar, ao nível de significância de 5%, a hipótese nula de independência ente dois
atributos A e B a seguinte tabela de contingências foi observada:

O valor da estatística qui-quadrado usual, a ser comparada com o 95% percentil da
distribuição qui-quadrado com 1 grau de liberdade (que é igual a 3,841) é igual a ______
e a decisão é _________ .
As lacunas ficam corretamente preenchidas por:
A. 10 e não rejeitar a hipótese nula.
B. 10 e rejeitar a hipótese nula.
C. 0 e não rejeitar a hipótese nula.
D. 0 e rejeitar a hipótese nula.
E. 1,2 e não rejeitar a hipótese nula.

A presente A ausente

B presente 30 20

B ausente 30 20



FGV - ESTATÍSTICO (SUSAM)/2014

A presente A ausente

B presente 30 20

B ausente 30 20



FGV - ESTATÍSTICO (SUSAM)/2014

A presente A ausente

B presente 30 20

B ausente 30 20



Suponha que as penas previstas para punição por corrupção e
lavagem de dinheiro, a serem aplicadas a um ex-chefe do executivo,
são em média iguais a 12 anos. Registros passados indicam que, em
geral, a variância é de 24 anos ao quadrado, com igual distribuição e
independentes umas das outras.
Considere ϕ(1,25)≃0,9ϕ(1,5)≃0,95;ϕ(2)≃0,975 e ϕ(2,25)≃0,99,
onde ϕ(z) é a função acumulada da N ,1.

FGV - ANALISTA JUDICIÁRIO (TJ AL) /2018



Se o réu, que será julgado em 6 processos, for condenado em todos, a
probabilidade de que a sua pena exceda 45 anos é:
A. 75%;
B. 90%;
C. 95%;
D. 97,5%;
E. 99%.

FGV - ANALISTA JUDICIÁRIO (TJ AL) /2018



FGV - TÉCNICO (DPE RJ) /2019
Acredita-se que o valor do rendimento médio das pessoas que
procuram ajuda na Defensoria Pública do Rio de Janeiro seja inferior a
R$ 2.000. Para tentar gerar uma evidência estatística de que isso é
verdade, foi proposto um teste de hipóteses com base= numa amostra
de tamanho n = 64, tendo sido apurado um rendimento médio de R$
1.952, com desvio-padrão de R$ 256. Para a realização do teste será
usada a aproximação da T-Student pela distribuição Normal, para qual
sabe-se que:

P(Z > 1,28) = 0,10, P(Z > 1,5) = 0,07, P(Z > 1,75) = 0,04 e P(Z > 2) = 0,02



FGV - TÉCNICO (DPE RJ) /2019

Assim sendo, é correto concluir que:
A. ao nível de significância de 4% rejeita-se a hipótese nula;
B. ao nível de significância de 10% não é possível rejeitar a hipótese
nula;
C. o conjunto de hipóteses a ser testado é: Ho: μ = 2000 contra Ha: μ ≥
2000;
D
o p-valor correspondente ao teste bilateral e a observação obtida a
partir da amostra, �𝑋𝑋 =1952, igual a 14%;
E. se o conjunto de hipóteses formulado fosse: Ho: μ = 2000 contra Ha:
μ ≠ 2000, ao nível de significância de 7% a Ho seria rejeitada.



FGV - ANALISTA CENSITÁRIO (IBGE)/2017
Após formular e estimar um modelo de regressão simples, o
estatístico responsável pela análise trabalha nos resultados,
defrontando-se com a tabela a seguir:



FGV - ANALISTA CENSITÁRIO (IBGE)/2017
A partir desses números, é correto concluir que:
A. com uma amostra de tamanho 10, o modelo é capaz de explicar
60% da variação total;
B. a variância estimada do erro aleatório é inferior a 6;
C. apesar de um poder de explicação de 60%, o modelo não passa no
teste de significância da estatística F;
D. a variância da variável explicativa do modelo é igual a 75;
E. a estimativa do coeficiente angular da equação é igual a 2.



FGV - ANALISTA JUDICIÁRIO (TJ AL)/2018
Após estimado um Modelo de Regressão Múltipla e obtidas as
estimativas dos parâmetros, o passo seguinte é a análise da
variância, através das somas de quadrados. A propósito estão
disponíveis as seguintes informações:

SQE = soma de quadrados da equação = 2.400
SQR = soma de quadrados dos resíduos = 1.600
Tamanho da amostra n = 41
Número de regressores = 8
P(F8,32>3)=0,9874



FGV - ANALISTA JUDICIÁRIO (TJ AL)/2018
Assim sendo, é correto afirmar que:
A. o R2 do modelo estimado é igual a 40%;
B. a estatística F-Snedecor observada é igual a 6;
C. a variância estimada dos resíduos é igual a 40;
D. ao nível de significância de 98%, o modelo é rejeitado;
E. o valor do R2 ajustado é igual a 0,55.



FGV - ANALISTA TÉCNICO (MPE BA) /2017

Com o objetivo de realizar uma projeção sobre a necessidade de novos servidores para o
Ministério Público, foi elaborado um modelo de regressão associando o número de
procedimentos em curso e a variável de interesse. A equação do modelo é:

NSi=α+β.PCi+εi

onde NS é o número de novos servidores e PC a quantidade de procedimentos em curso.

Através de uma amostra representativa (n=20), em diversas unidades no MP, foram
obtidas as seguintes estatísticas:

∑NS2=18000, ∑NS=200, ∑PC=800, ∑(PC).(NS)=12000 e ∑PC2=72000



FGV - ANALISTA TÉCNICO (MPE BA) /2017

Com base no modelo e nas estatísticas, é correto afirmar que:
A. ainda que o número de procedimentos não sofra incrementos, novos servidores serão
necessários a cada período;
B. se o número de procedimentos sofrer um incremento de 40 unidades, serão
necessários mais oito novos servidores;
C. as estimativas de MQO são α^=6 e β^=0,1;
D. a correlação entre o volume de procedimentos e o número de novos servidores é 0,7,
comprovando a qualidade do modelo;
E. sendo estimativa de β positiva, o número de funcionários do MP deverá crescer a uma
taxa de 10% ao período.



FGV - ANALISTA TÉCNICO (MPE BA) /2017
NSi=α+β.PCi+εi

∑NS2=18000, ∑NS=200, ∑PC=800, ∑(PC).(NS)=12000 e ∑PC2=72000



FGV - ESTATÍSTICO (SUSAM)/2014
Para testar, ao nível de significância de 5%, a hipótese nula de independência ente dois
atributos A e B a seguinte tabela de contingências foi observada:

O valor da estatística qui-quadrado usual, a ser comparada com o 95% percentil da
distribuição qui-quadrado com 1 grau de liberdade (que é igual a 3,841) é igual a ______
e a decisão é _________ .
As lacunas ficam corretamente preenchidas por:
A. 10 e não rejeitar a hipótese nula.
B. 10 e rejeitar a hipótese nula.
C. 0 e não rejeitar a hipótese nula.
D. 0 e rejeitar a hipótese nula.
E. 1,2 e não rejeitar a hipótese nula.

A presente A ausente

B presente 30 20

B ausente 30 20



FGV - ESTATÍSTICO (SUSAM)/2014

A presente A ausente

B presente 30 20

B ausente 30 20



FGV - ESTATÍSTICO (SUSAM)/2014

A presente A ausente

B presente 30 20

B ausente 30 20
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