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PROVA DISCURSIVA P
3

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida,

transcreva os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA P
3
, nos locais apropriados,

pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• Em cada questão, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas será desconsiderado. Será também

desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.

• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Ao texto que contenha outra forma de identificação será

atribuída nota zero, correspondente à identificação do candidato em local indevido. 

• Em cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito

apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto

estruturado).

QUESTÃO 1 – CONHECIMENTOS GERAIS

Espera-se que o auditor, adotando as normas técnicas, prepare uma documentação de auditoria

suficiente para que um outro auditor experiente, sem qualquer conexão prévia com a auditoria realizada,

compreenda os principais pontos levantados durante a auditoria, as conclusões apresentadas e os

principais julgamentos que levaram a tais conclusões.

INTOSAI – Audit Documentation, ISSAI 1230 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca de

confidencialidade e transparência nas documentações de auditoria do setor público, de acordo com as orientações

da INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions).

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:

< equilíbrio entre a confidencialidade e a transparência; [valor: 7,00 pontos]

< responsabilidades do auditor; [valor: 6,00 pontos]

< maneiras de lidar com as requisições de terceiros por informações da auditoria. [valor: 6,00 pontos]
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RASCUNHO – QUESTÃO 1
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QUESTÃO 2 – CONHECIMENTOS GERAIS

O sucesso da Declaração de Lima deve-se, acima de tudo, ao fato de que ela contém uma lista

abrangente de todas as metas e questões relacionadas à auditoria governamental, sem deixar de ser

concisa, o que facilita seu uso. Além disso, ela foi redigida em uma linguagem clara, o que mantém o

enfoque em seus elementos essenciais. O principal objetivo da Declaração de Lima é exigir uma auditoria

governamental independente.

Franz Fiedler. Prefácio à Declaração de

Lima. INTOSAI: Viena (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte

tema.

A INDEPENDÊNCIA DAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:

< independência como requisito essencial, mas não suficiente, do controle; [valor: 7,00 pontos]

< limites da independência; [valor: 6,00 pontos]

< independência dos integrantes das entidades fiscalizadoras superiores. [valor: 6,00 pontos]
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RASCUNHO – QUESTÃO 2
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