CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO RESERVA NO CARGO DE AUDITOR
DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABARITO: PROVA DISCURSIVA E PROVA PRÁTICA
QUESTÕES DISCURSIVAS:
Esclarecimentos preliminares: O valor dado a cada questão discursiva será de até 2,0 (dois) pontos, conforme item 10.2 do Edital, que estabelece:
10.2. A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório,
será constituída de cinco questões abordando as disciplinas do
grupo de Conhecimentos Específicos, valendo 2,0 (dois) pontos
cada questão, e de 1 (uma) peça prática de Auditoria, com análise
de caso, valendo 10,0 (dez) pontos
Na correção serão considerados os aspectos dispostos nos item
10.4 a 10.6 do Edital de abertura, que rezam:
10.4. Para efeito de correção das questões da prova discursiva serão levados em consideração o conhecimento técnico do candidato, a capacidade de argumentação, a coerência, a coesão, a clareza e a objetividade da resposta dada a cada questão, bem como a
aplicação correta do vocabulário e das normas gramaticais da Língua Portuguesa. – significa que serão aceitas as duas normas ortográficas, antes e depois da reforma.
...
10.5. A Prova Discursiva deverá ser feita pelo próprio candidato,
em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, exceto no caso de
deferimento de atendimento diferenciado.
10.6. Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva que:
a) for assinada fora do local apropriado;
b) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a
identificação do candidato, exceto a aposição da assinatura;
c) for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade;
d) for escrita com caneta de cor diferente da constante no subitem
10.5;
e) estiver em branco;

f ) apresentar letra ilegível e ou incompreensível;
g) responder a questão em local diverso da folha de resposta correspondente.
A valoração das respostas levará em consideração os critérios de
pontuação estabelecidos nas tabelas de pontuação, mas com a diferenciação decorrente da demonstração do conhecimento técnico
e da capacidade de expressão, de argumentação e de convencimento em relação ao tema proposto. Ainda que atendendo à totalidade dos itens das tabelas, haverá importantes descontos proporcionais em relação aos erros cometidos e às imprecisões técnicas nas respostas dadas, ainda que o tema enfrentado não seja
diretamente ligado à questão, pois as afirmações complementares,
ditas erradamente, podem comprometer a resposta proporcional
ou integralmente, tendo em conta o conhecimento esperado do
candidato relativamente aos itens constantes no Edital.
QUESTÃO 1: Ao tratar do controle externo, a cargo do Congresso
Nacional, a Constituição da República Federativa do Brasil , no artigo 71, afirma que ele é exercido com o “auxílio” do Tribunal de
Contas da União. Isso significa subordinação hierárquica do TCU
ao Congresso Nacional?
A resposta deve ser negativa, levando em conta a autonomia ou
independência do Tribunal de Contas da União, bem como a existência de competências próprias, estabelecidas na própria Constituição. É necessário mencionar que o termo auxílio não significa
subordinação, o que está consolidado na jurisprudência dos Tribunais brasileiros. É necessário mencionar que o Tribunal de Contas
tem competências que lhe são próprias, decorrentes diretamente
da Constituição e da legislação. É necessário mencionar que a
Constituição, em especial no art. 73, que remete ao art. 96, dá ao
Tribunal de Contas prerrogativas próprias de Tribunais, como a relacionadas a sua iniciativa de projetos de lei, organização administrativa própria, elaboração de regimento interno, entre outras, denotando a sua autonomia. A forma da resposta e o uso correto da
língua portuguesa serão considerados.
Abaixo a tabela referência para a resposta, que, como dito nos esclarecimentos preliminares, “levará em consideração os critérios
de pontuação estabelecidos nas tabelas de pontuação, mas com a
diferenciação decorrente da demonstração do conhecimento técnico e da capacidade de expressão, de argumentação e de conven-

cimento em relação ao tema proposto. Ainda que atendendo à totalidade dos itens das tabelas, haverá importantes descontos proporcionais em relação aos erros cometidos e às imprecisões técnicas nas respostas dadas, ainda que o tema enfrentado não seja
diretamente ligado à questão, pois as afirmações complementares,
ditas erradamente, podem comprometer a resposta proporcional
ou integralmente, tendo em conta o conhecimento esperado do
candidato relativamente aos itens constantes no Edital.”
Pontuação Critério considerado da resposta
aproximada
0,8
Resposta negativa, com menção à autonomia ou independência do Tribunal de Contas
0,3
Consideração de que o “auxílio” não significa subordinação
0,3
Menção de que o Tribunal de Contas tem competências próprias, estabelecidas na própria Constituição e
na legislação
0,3
Menção de que o art. 73 da Constituição, que remete
ao art. 96, dá aos Tribunais de Contas atribuições de
autonomia dos Tribunais, como as relacionadas a iniciativa de projetos de lei, regimento interno próprio e
organização administrativa própria
0,3
Uso correto e culto da língua portuguesa e questões
formais da resposta

Questão 2: As empresas públicas e sociedades de economia mista
estão sujeitas ao regime de direito privado, nos termos do art.
173, § 1º, II, da Constituição da República Federativa do Brasil.
A quem cabem, no Estado do Mato Grosso, a auditoria interna e o
controle externo dessas entidades vinculadas ao Poder Executivo
Estadual
A resposta deve afirmar que, embora sujeitas ao regime de direito
privado, essas entidades integram a Administração Pública indireta
e, por isso, a auditoria interna cabe à Controladoria-Geral do Estado do Mato Grosso e o controle externo a cargo da Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a quem
cabe julgar as contas dos dirigentes dessas entidades. É necessário mencionar o art. 70 da CRFB, que impõe o controle dos entes
da Administração Pública e o art. 75 da CRFB, que traz a simetria

no controle externo. Da Constituição do Estado do Mato Grosso, é
importante referir o art. 52. Relativamente à Controladoria-Geral
do Estado, é importante referir a competência expressa na Lei
Complementar 550/2014, no art. 5º, § 2º.
Abaixo a tabela referência para a resposta, que, como dito nos esclarecimentos preliminares, “levará em consideração os critérios
de pontuação estabelecidos nas tabelas de pontuação, mas com a
diferenciação decorrente da demonstração do conhecimento técnico e da capacidade de expressão, de argumentação e de convencimento em relação ao tema proposto. Ainda que atendendo à totalidade dos itens das tabelas, haverá importantes descontos proporcionais em relação aos erros cometidos e às imprecisões técnicas nas respostas dadas, ainda que o tema enfrentado não seja
diretamente ligado à questão, pois as afirmações complementares,
ditas erradamente, podem comprometer a resposta proporcional
ou integralmente, tendo em conta o conhecimento esperado do
candidato relativamente aos itens constantes no Edital.”
Pontuação Critério considerado da resposta
aproximada
1,2
Resposta afirmando que, embora tendo a personalidade de direito privado, as empresas públicas e sociedades de economia mista integram a Administração
Pública indireta e que a auditoria interna cabe à Controladoria-Geral do Estado e o controle externo está a
cargo da Assembléia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, sendo que é a este último
que cabe o julgamento das contas dos gestores das
referidas entidades.
0,5
Menção aos arts. 70 e 75 da CRFB, ao art. 52 da
Constituição do Estado do Mato Grosso e ao art. 5º, §
2º da LC 550/2014, do Estado do Mato Grosso.
0,3
Uso correto e culto da língua portuguesa e questões
formais da resposta

Questão 3: Considerando o Código de Ética e Padrões de Auditoria da INTOSAI, indique cinco normas de Trabalho de Campo aplicáveis a todo o trabalho de auditoria.

A resposta deve levar em consideração o próprio texto do Código
de Ética e Padrões de Auditoria da INTOSAI. Segundo consta naquele Código:
3.0.3 As Normas de Trabalho de Campo aplicáveis a todo tipo de
auditoria são: (a) O auditor deve planejar suas tarefas de maneira
a assegurar uma auditoria de alta qualidade que esta seja realizada com a economia, eficiência, eficácia e prontidão devidas (vide
parágrafo 3.1.1). (b) O trabalho realizado pelo pessoal da auditoria em cada nível, e em cada fase da fiscalização, deve ser adequadamente supervisionado durante a auditoria e a documentação
obtida deve ser revisada por um membro experiente da equipe fiscalizadora (vide parágrafo 3.2.1). (c) Para determinar a extensão
e o alcance da auditoria, o auditor deve examinar e determinar o
grau de confiabilidade do controle interno (vide parágrafo 3.3.1).
62 (d) Na execução da auditoria de conformidade (financeira) convém verificar a conformidade em relação às leis e aos regulamentos vigentes. O auditor deve desempenhar ações e procedimentos
de auditoria que ofereçam uma garantia razoável de que serão detectados os erros, as irregularidades e os atos ilícitos que poderiam repercutir direta e substancialmente sobre os valores que figuram nos estados financeiros, ou sobre os resultados da auditoria
de conformidade. Da mesma maneira, o auditor deve ter conhecimento da eventual existência de atos ilícitos que possam afetar
indireta e substancialmente os valores que figuram nos estados
financeiros ou os resultados da auditoria de conformidade. Na auditoria de desempenho convém avaliar a conformidade às leis e
aos regulamentos vigentes, uma vez que isto se faz necessário para cumprimento dos objetivos da auditoria. O auditor deve desempenhar a auditoria de maneira que ofereça uma garantia razoável
de que os atos ilícitos que poderiam afetar significativamente os
objetivos da auditoria sejam detectados. Além disso, o auditor deve prestar especial atenção às situações ou transações suscetíveis
de conter atos ilícitos que poderiam afetar diretamente os resultados da auditoria. Qualquer indicação da existência de inconformidades, atos ilegais, fraudes ou erros que possam ter efeitos materiais sobre a auditoria em curso deveriam motivar, por parte do
auditor, o prolongamento dos procedimentos com a finalidade de
verificar ou dissipar esse tipo de suspeitas. A auditoria de conformidade constitui um aspecto essencial da Auditoria Governamental. Um dos objetivos mais importantes que este tipo de auditoria
determina à EFS é de velar, com todos os meios disponíveis, pela
integridade e validez do orçamento e das contas públicas. Graças

a isso, o Parlamento ou a autoridade destinatária dos relatórios de
auditoria tem condições de constatar seguramente a magnitude e
a evolução das obrigações financeiras do Estado. Desta maneira, a
EFS procederá ao exame das contas e dos estados financeiros da
Administração, com objetivo de assegurar que todas as operações,
e só elas, tenham sido devidamente 63 contraídas, ordenadas, liquidadas e registradas. Caso inconformidade seja detectada, a fiscalização conclui-se ordinariamente com uma “aprovação” (vide
parágrafo 3.4.1). (e) Para fundamentar os pareceres e as conclusões do auditor relativas à organização, ao programa, à atividade
ou à função fiscalizada, devem ser apontadas provas adequadas,
pertinentes e razoáveis (vide parágrafo 3.5.1). (f) Na auditoria de
conformidade e financeira, e em qualquer outra classe de auditoria, quando procede, os auditores devem examinar as contas a fim
de determinar se foram cumpridas as normas de contabilidade
aceitáveis para a apresentação ou a publicação dos relatórios financeiros. O exame das contas deve ser realizado de maneira que
proporcione uma base racional e deve expressar, acerca das contas, uma opinião. (vide parágrafo 3.6.1).
Assim, a resposta deverá mencionar, dentre as normas acima, 5
normas que estejam dentre essas indicadas.
Abaixo a tabela referência para a resposta, que, como dito nos esclarecimentos preliminares, “levará em consideração os critérios
de pontuação estabelecidos nas tabelas de pontuação, mas com a
diferenciação decorrente da demonstração do conhecimento técnico e da capacidade de expressão, de argumentação e de convencimento em relação ao tema proposto. Ainda que atendendo à totalidade dos itens das tabelas, haverá importantes descontos proporcionais em relação aos erros cometidos e às imprecisões técnicas nas respostas dadas, ainda que o tema enfrentado não seja
diretamente ligado à questão, pois as afirmações complementares,
ditas erradamente, podem comprometer a resposta proporcional
ou integralmente, tendo em conta o conhecimento esperado do
candidato relativamente aos itens constantes no Edital.”
Pontuação Critério considerado da resposta
aproximada
1,75
Resposta completa, indicando corretamente 5 normas, sendo que, para cada norma correta indicada,
caberá até 0,35
0,25
Uso correto e culto da língua portuguesa e questões

formais da resposta

Questão 4: Levando em consideração os padrões do Institute of
Internal Auditors – IIA, a atividade de auditoria deve avaliar e fazer recomendações apropriadas para a melhoria do processo de
governança corporativa. Com que objetivos isto é feito?
A resposta deve levar em consideração as normas de desempenho
das Normas Internacionais para o exercício profissional da auditoria interna do Institute of Internal Auditors – IIA, no âmbito das
quais consta:
2130 – Governança Corporativa A atividade de auditoria interna
deve avaliar e fazer recomendações apropriadas para a melhoria
do processo de governança corporativa no cumprimento dos seguintes objetivos: • Promoção da ética e valores apropriados dentro da organização. • Assegurar a gestão do desempenho eficaz da
organização e a responsabilidade por prestação de contas. • Comunicar de forma eficaz às áreas apropriadas da organização, as
informações relacionadas a risco e controle. • Coordenar de forma
eficaz as atividades e comunicar a informação entre o conselho, os
auditores externos e internos e administração.
A resposta deve indicar também o conhecimento da gestão corporativa e a sua inserção nas normas de desempenho do IIA
Abaixo a tabela referência para a resposta, que, como dito nos esclarecimentos preliminares, “levará em consideração os critérios
de pontuação estabelecidos nas tabelas de pontuação, mas com a
diferenciação decorrente da demonstração do conhecimento técnico e da capacidade de expressão, de argumentação e de convencimento em relação ao tema proposto. Ainda que atendendo à totalidade dos itens das tabelas, haverá importantes descontos proporcionais em relação aos erros cometidos e às imprecisões técnicas nas respostas dadas, ainda que o tema enfrentado não seja
diretamente ligado à questão, pois as afirmações complementares,
ditas erradamente, podem comprometer a resposta proporcional
ou integralmente, tendo em conta o conhecimento esperado do
candidato relativamente aos itens constantes no Edital.”

Pontuação Critério considerado da resposta
aproximada
0,35
Menção ao objetivo de promoção da ética e valores
apropriados dentro da organização
0,35
Menção ao objetivo de assegurar a gestão do desempenho eficaz da organização e a responsabilidade por
prestação de contas
0,35
Menção ao objetivo de comunicar de forma eficaz às
áreas apropriadas da organização, as informações relacionadas a risco e controle
0,35
Menção ao objetivo de coordenar de forma eficaz as
atividades e comunicar a informação entre o conselho, os auditores externos e internos e administração
0,35
Menção às normas de desempenho do IIA e à atividade de governança corporativa como o sistema de direção, monitoramento e incentivo das organizações,
tendo em vista as relações entre sócios, conselho de
administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas.
0,25
Uso correto e culto da língua portuguesa e questões
formais da resposta

Questão 5: Tendo em vista a Portaria TCU 280/2010, informação
é um conjunto organizado de dados, textos, imagens, métodos,
sistemas ou quaisquer formas de representação dotadas de significado em determinado contexto, independentemente do suporte
em que resida ou da forma pela qual seja veiculada. Como podem
ser classificadas as informações, tendo em vista a confidencialidade?
Após definir informação, a questão tem uma pergunta objetiva,
relacionada a como põem ser classificadas as informações, tendo
em vista a confidencialidade. A resposta passa, em primeiro lugar, pela afirmação de que a regra é a publicidade, o sigilo exceção, em especial a partir da Lei 12.527, de 2011, chamada de Lei
de Acesso à Informação. Esta Lei admite, ao lado das informações
públicas e pessoais, a classificação por autoridades de informação
reservadas, secreta e ultrassecreta. Na esteira da Lei, o TCU, pela
Resolução 254, de 2013, fez a classificação no art. 5º, que diz:

Art. 5º As informações produzidas pelo TCU classificam-se nos graus de confidencialidade público, reservado, secreto, ultrassecreto, pessoal e sigiloso.
§ 1º Classifica-se como pública a informação cujo acesso pode ser franqueado a
qualquer pessoa.
§ 2º Classifica-se como reservada, secreta ou ultrassecreta a informação imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado, nos termos do art. 7º desta Resolução.
§ 3º Classifica-se como pessoal a informação que diz respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem da pessoa, bem como às liberdades e garantias individuais.
§ 4º Classifica-se como sigilosa a informação enquadrada nas hipóteses de sigilo previstas em legislação específica, tal como a de natureza fiscal, bancária, a relacionada
a operações e serviços no mercado de capitais, a protegida por sigilo comercial, profissional, industrial ou por segredo de justiça e aquela relativa a denúncias.

Assim, a resposta deve estabelecer esses critérios, já que regrados
por Lei e Resolução própria do TCU.
Abaixo a tabela referência para a resposta, que, como dito nos esclarecimentos preliminares, “levará em consideração os critérios
de pontuação estabelecidos nas tabelas de pontuação, mas com a
diferenciação decorrente da demonstração do conhecimento técnico e da capacidade de expressão, de argumentação e de convencimento em relação ao tema proposto. Ainda que atendendo à totalidade dos itens das tabelas, haverá importantes descontos proporcionais em relação aos erros cometidos e às imprecisões técnicas nas respostas dadas, ainda que o tema enfrentado não seja
diretamente ligado à questão, pois as afirmações complementares,
ditas erradamente, podem comprometer a resposta proporcional
ou integralmente, tendo em conta o conhecimento esperado do
candidato relativamente aos itens constantes no Edital.”
Pontuação apro- Critério considerado da resposta
ximada
0,25
Menção à Lei 12527/2011 – Lei de Acesso à Informação
0,25
Menção à Resolução TCU nº 254/2013
0,25
Menção à informação pública
0,25
Menção à informação pessoal
0,25
Menção à informação secreta
0,25
Menção à informação ultrassecreta
0,25
Menção à informação reservada
0,25
Uso correto e culto da língua portuguesa e ques-

tões formais da resposta

PEÇA PRÁTICA
Considere a seguinte questão hipotética:
Em auditoria realizada em autarquia do Estado do Mato Grosso, a
equipe de auditoria apontou os seguintes fatos:
1 – Foram realizadas, sem licitação, compras de material de expediente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) durante o exercício
financeiro.
2 – Foi realizado contrato de parceria público-privada, no valor de
R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), em que foi transferida
a parceiro privado a incumbência de aplicar as multas decorrentes
de infrações, de responsabilidade da autarquia.
3 – No contrato relacionado à construção de uma unidade da autarquia, foi necessária a alteração contratual qualitativa do objeto
tendo em vista que algumas salas necessitariam de pisos e revestimentos diferenciados, tendo em vista que nela se instalariam laboratórios. Assim, o valor o valor originário, previsto na licitação,
passou de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para R$
3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais).
4 – A Unidade de Controle Interno da autarquia é composta por
dois servidores, ambos detentores de cargo em comissão: um
exercia concomitantemente a chefia da unidade de transportes, e
o outro, a direção de operações. Em relação ao primeiro, colegas
afirmaram que o viram recebendo vantagem indevida no desempenho do cargo.
5 – Nos pagamentos relacionados a convênios, a liquidação foi feita com a apresentação de recibos desacompanhados de notas fiscais.
6 – Verificou-se que doze agentes administrativos cujas admissões
tiveram seus registros negados pelo TCE-MT, em decisão transitada em julgado, continuavam a exercer suas atividades na autarquia.
7 – Não foi apresentado inventário de bens relacionados ao patrimônio da autarquia.
8 – A autarquia não possui sítio na internet para a publicação dos
dados relacionados a pessoal, contratos e execução financeira.

Na condição de supervisor do serviço de auditoria, responsável pela análise dos fatos, produza a peça técnica enfrentando as situações levantadas.
A questão apresentada diz respeito a uma série de situações administrativas que podem aparecer em relatórios de auditorias. A
peça prática a ser apresentada diz respeito à análise pelo supervisor de auditoria dos fatos levantados, de forma que o candidato,
na condição de supervisor, deve fazer a manifestação conclusiva
em relação a cada uma das situações apresentadas.
Abaixo a tabela referência para a resposta, que, como dito nos esclarecimentos preliminares, “levará em consideração os critérios
de pontuação estabelecidos nas tabelas de pontuação, mas com a
diferenciação decorrente da demonstração do conhecimento técnico e da capacidade de expressão, de argumentação e de convencimento em relação ao tema proposto. Ainda que atendendo à totalidade dos itens das tabelas, haverá importantes descontos proporcionais em relação aos erros cometidos e às imprecisões técnicas nas respostas dadas, ainda que o tema enfrentado não seja
diretamente ligado à questão, pois as afirmações complementares,
ditas erradamente, podem comprometer a resposta proporcional
ou integralmente, tendo em conta o conhecimento esperado do
candidato relativamente aos itens constantes no Edital.”
Item
1

2

3

Pontuação Critério considerado da resposta
aproximada
1
Menção ao fato de que, no valor apresentado, é possível a dispensa de licitação, nos
termos do art. 24 da Lei 8.666/93. No entanto, a dispensa vai exigir justificativa da
escolha e expresso procedimento que o declare, sendo a ausência deste procedimento
falha formal relevante.
1
Menção à existência de duas falhas relevantes no item, sendo uma relativa ao valor,
insuficiente para uma parceria públicoprivada, que deve ter ao menos R$
20.000.000,00, e a outra relacionada à
transferência de atribuição exclusiva do poder público, exercício de poder de polícia relacionado à aplicação de multas
1
Menção de que a alteração qualitativa do

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

objeto é possível, em face do art. 65, I, da
Lei 8.666/93, e que o valor está dentro da
margem de 25% a que se refere o § 1º do
mesmo artigo. No entanto, é preciso dar a
justificativa para a alteração do projeto,
sendo a sua ausência falha formal importante.
Menção ao princípio da segregação de unções e à indicação de que o controle interno
deve ser realizado por servidores de provimento efetivo, submetidos à ControladoriaGeral do Estado. Menção à prática de crime
contra a Administração Pública e prática de
ato de improbidade administrativa no recebimento de vantagem patrimonial indevida,
passíveis de comunicação ao Ministério Público Estadual.
Menção às normas de finanças públicas, em
especial a Lei 4.320, que exigem a regular
liquidação de despesas, sendo que, em relação a transferências decorrentes de convênios, imperativa a apresentação de notas
fiscais de compras e serviços para o ressarcimento respectivo.
Menção de que a negativa de registro pelo
Tribunal de Contas traz como consequência
a necessidade de desconstituição do ato pela autoridade administrativa, sendo a manutenção dos servidores falha administrativa
grave.
Menção no sentido de que, no âmbito do
controle patrimonial, a apresentação do inventário de bens que compõem o patrimônio da entidade constitui documento que
deve ser apresentado para o efetivo controle interno das contas da entidade.
Menção ao fato de que, desde a Lei da
Transparência, seguida da Lei de Acesso a
Informações, a manutenção de site de
transparência, com as informações relacionadas aos gastos públicos, de forma clara, é
obrigação imperativa das entidades de direito público, sendo que a sua não disponibili-

2

zação ofende aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi alterada por
aquela lei.
Uso correto e culto da língua portuguesa e
questões formais da resposta

