
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NO QUADRO 
PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO 

 
RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL Nº 01/2009 
 
A Prefeitura Municipal de Lajedo, Estado de Pernambuco, torna público a retificação do Edital 
01/2009  no que se refere: 
 

1. À distribuição das questões da Prova Objetiva e Inclusão de Conteúdo Programático 
nos Cargos: 
De  Nível Superior – Professor II 
De Nível Médio – Auxiliar Administrativo II 
De Nível Médio – Secretário de Escola I e Secretário de Escola II 

 
2. Ao detalhamento do Conteúdo Programático nos Cargos: 

De Nível Superior – Auditor de Controle Interno 
De Nível Médio – Auxiliar de Auditoria de Controle Interno. 

 
Sendo assim,  
 

1. O Item 8.4, Passa a ter a seguinte distribuição de questões: 
 

CARGO 
Prova Objetiva 

Total de 
Questões Distribuição das Questões 

A) NÍVEL SUPERIOR: 
Professor II (Biologia/Ciências, Geografia, 
História, Matemática e Educação Física). 

40 

I-Língua Portuguesa: (12) 
II-Conhecimentos Específicos: 
(20) 
III-Conhecimentos Pedagógicos 
(8)

A) NÍVEL SUPERIOR: 
Professor II: Língua Espanhola e Língua 
Portuguesa. 
 

40 

 
I-Conhecimentos Específicos: 
(30) 
II-Conhecimentos Pedagógicos 
(10) 
 

B) NÍVEL MÉDIO: 
Secretario de Escola I, Secretario de Escola II. 40 

I-Língua Portuguesa: (20)
II-Matemática: (15) 
III-Conhecimentos Gerais(5)

B) NÍVEL MÉDIO: 
Auxiliar Administrativo II. 40 

I-Língua Portuguesa: (15)
II-Matemática: (15) 
III-Conhecimentos Gerais(5) 
IV-Noções Básicas de 
Informática(5). 

 
As demais opções desta tabela continuam inalteradas. 
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• Para o Cargo de PROFESSOR II, foi incluído o tópico Conhecimentos Pedagógicos 

 
PROFESSOR II 

 
Conhecimentos Pedagógicos 
Fundamentos filosóficos e sócios antropológicos da Educação. Legislação Educacional vigente. 
Prática educativa. Projeto Político Pedagógico. Planejamento Participativo. Avaliação da 
Aprendizagem Escolar. 
 

• Para o item abaixo, foi acrescentado o seguinte tópico, apenas para o cargo de Auxiliar 
Administrativo II. 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 

 
IV – Noções Básicas de Informática (apenas para o cargo de Auxiliar Administrativo II) 
Editor de texto (Word) e Planilha Eletrônica (Excel). 
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2. Para o Cargo abaixo, foi detalhado o Conteúdo Programático: 
 
Onde se lê: 
 

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
II – Conhecimentos Específicos 
Direito Financeiro e Tributário 
Contabilidade Pública (Normas Internacionais da Contabilidade) 
Contabilidade Governamental 
Direito Constitucional 
Direito Administrativo (Administração Pública) 
Administração Financeira e Orçamentária - Orçamento, Finanças Auditoria e Controle Interno. 
 
Leia-se: 
 

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
II – Conhecimentos Específicos 
 
DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO: Sistema tributário nacional: Princípios constitucionais 
tributários, limitações ao poder de tributar, repartição da competência tributária entre a União, 
Estados e Municípios. Norma tributária: classificação dos tributos. Tributos federais, estaduais e 
municipais. Obrigação tributária: espécies, fato gerador, sujeito ativo e passivo, solidariedade, 
responsabilidade, imunidade e isenção. Lançamento Tributário e suas modalidades. Crédito 
tributário: constituição, suspensão da exigibilidade e extinção; garantias e privilégios. Decadência 
e prescrição do crédito tributário. Normas gerais de finanças públicas. Planos governamentais e 
orçamentos públicos. Ordem econômica e financeira: princípios gerais da atividade econômica, 
atuação do Estado no domínio econômico. Ordem social: princípios e objetivos da ordem social. 
Sistema tributário nacional. Penalidades tributárias: natureza e regime. Sistema Tributário da 
Prefeitura Municipal de Lajedo (Lei n° 1132/04).  
 
CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA: Conceitos Contábeis Básicos. Registros e Sistemas 
Contábeis. Análise de Questões Contábeis. Relatórios Contábeis. Aplicação dos Conhecimentos 
da Ciência e da Técnica Contábil Voltados à Estruturação de Balanços e do Conjunto dos 
Demonstrativos Contábeis. A Fazenda Pública. Aspectos Qualitativos e Quantitativos do 
Patrimônio. Origem e formação dos fluxos orçamentário, financeiro e patrimonial registrados pela 
contabilidade. Principais relatórios emitidos pela contabilidade pública. Gestão Administrativa. 
Receita Pública: conceito, classificação e estágios; Despesa Pública: conceito, classificação e 
estágios; Lei de Responsabilidade Fiscal. Princípios e Elaboração Orçamentária. Objeto e 
Classificação dos Inventários. Sistema e Plano de Contas. Escrituração das Operações 
Econômico-Financeiras. Apuração dos Resultados Econômico-Financeiros. Planejamento 
governamental: PPA, LDO e LOA; Processo de elaboração orçamentária; Ciclo orçamentário; 
Proposta orçamentária e orçamento público; Exame da proposta orçamentária pelo poder 
legislativo; Recursos para Execução do Orçamento: crédito Orçamentário e crédito adicional; 
Créditos adicionais (suplementares, especiais e extraordinários); Resultado orçamentário 
(equilíbrio, déficit, superávit);  
 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Direito Constitucional: conceito, origem, formação, objeto, fontes e 
relações com outros ramos do Direito. Constituição: conceito, objeto, elementos, classificação. 
Normas constitucionais: estrutura lógica, interpretação, integração, eficácia e aplicabilidade. 
Hierarquia das normas jurídicas. Classificação das normas constitucionais. Formação da 
Constituição. Poder constituinte. Emendas à Constituição. Rigidez e supremacia constitucional. 
Controle de constitucionalidade. Tipos e sistemas de controle. Regras, normas e princípios 
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constitucionais: conceito, conteúdo, natureza jurídica, função. Estado brasileiro: objetivos e 
fundamentos. República Federativa do Brasil. Estado democrático de direito. Princípio da 
separação dos poderes: funções típicas e atípicas de cada poder. Regime político. Conceitos de 
democracia representativa e participativa. Direitos e garantias fundamentais: conceito, evolução 
histórica. Direitos e deveres individuais e coletivos. Proteção judicial dos direitos fundamentais. 
Direitos sociais. Nacionalidade e cidadania. Direitos políticos. Partidos políticos. Organização do 
Estado brasileiro: entidades integrantes do Estado Federal. Repartição de competências e bens. 
Competência material e legislativa da União, Estados e Municípios. Intervenção nos Estados e 
Municípios. Organização dos Poderes. Poder Legislativo. Poder Executivo. Poder Judiciário. 
Funções essenciais à Justiça. Ministério Público Estadual e Ministério Público Especial junto aos 
Tribunais de Contas. Organização político-administrativa: da União, dos Estados, dos Municípios, 
do Distrito Federal.  
 
DIREITO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA): Princípios básicos da 
Administração. Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificações, pressupostos e 
espécies, invalidação, anulação, revogação. Prescrição e decadência no âmbito do Direito 
Administrativo. Poderes da Administração: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, 
regulamentar, o poder de polícia: conceito, finalidade e condições de validade. ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: conceito, princípios constitucionais e entidades integrantes. Regime jurídico da 
Administração Pública. Organização administrativa: administração direta e indireta, centralizada e 
descentralizada. Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação, formas, competência 
de prestação, concessão, autorização dos serviços públicos. Licitação: Princípios e finalidade. 
Objeto. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Tipos de Licitação. Modalidades de licitação: 
concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Procedimento: Edital, convite, 
recebimento da documentação e proposta, julgamento, homologação e adjudicação, anulação e 
revogação. Recursos. Contratos administrativos. Regime de execução. Peculiaridades. Alteração 
e rescisão unilateral. Equilíbrio econômico-financeiro. Reajustamento de preços e tarifas. 
Interpretação e aplicação de penalidades contratuais. Cláusulas essenciais. Execução do contrato 
administrativo. Direitos e obrigações das partes. Acompanhamento da execução do contrato e 
recebimento do objeto. Duração. Extinção, prorrogação e renovação do contrato. Inexecução do 
contrato. Causas justificadoras. Conseqüências. Revisão do contrato. Rescisão. Espécies de 
contratos administrativos. Concessão e permissão. Parcerias Público-privadas. Leis Federais n° 
8.666/93, 10.520/02, 8.987/95, 11.079/04. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, 
controle, formalização, execução, inexecução. Contratos de concessão e de permissão de 
serviços públicos. Órgãos e agentes públicos: investidura, exercício, direitos e deveres dos 
servidores públicos, regimes jurídicos. Responsabilidade civil da Administração: reparação do 
dano; enriquecimento ilícito; uso e abuso de poder; sanções penais e civis. Processo 
administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. Controle da Administração Pública: 
controle administrativo, controle legislativo e controle judiciário, responsabilidade de agentes 
públicos estaduais e municipais, inclusive titulares de Poderes. Improbidade administrativa (Lei n° 
8.429/92). Tributação e orçamento.  

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO, FINANÇAS AUDITORIA 
E CONTROLE INTERNO: Controles da Administração Pública: conceito, abrangência. Regras 
constitucionais sobre controle externo: fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial. Tribunais de Contas: funções, natureza jurídica e eficácia das decisões. Controle de 
constitucionalidade e os Tribunais de Contas. Poder Legislativo e os Tribunais de Contas. 
Controle interno e os Tribunais de Contas. Competência para revisão dos próprios atos. Processo 
orçamentário: plano plurianual; lei de diretrizes orçamentárias; lei orçamentária anual. Orçamento 
fiscal, da seguridade social e de investimentos. Princípios orçamentários. Classificação 
orçamentária: classificação institucional; funcional-programática; econômica; por fonte de 
recursos. Receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Execução orçamentária, 
financeira e contábil. Estágios da receita e da despesa públicas. Créditos adicionais. Patrimônio 
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público: aspectos qualitativos e quantitativos. Variações patrimoniais: variações ativas e variações 
passivas. Dívida pública flutuante e fundada. Plano de contas: função e funcionamento das 
contas. Escrituração contábil. Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. Prestação de 
contas e transparência na gestão fiscal. Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Relatório 
de Gestão Fiscal. Balanço Geral do Exercício. A descentralização de créditos orçamentários. Lei 
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000. Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964. Ordem econômica e ordem financeira: princípios gerais. Princípios constitucionais da ordem 
econômica. Finanças públicas na Constituição de 1988. Orçamento: Conceito e espécies. 
Natureza jurídica. Princípios orçamentários. Normas gerais de direito financeiro (Lei n° 4.320, de 
17.3.64). Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos. Despesa pública. Conceito e 
classificação. Princípio da legalidade. Técnica de realização da despesa pública: empenho, 
liquidação e pagamento. A disciplina constitucional e legal dos precatórios. Receita pública. 
Conceito. Ingressos e receitas. Classificação: receitas originárias e receitas derivadas. Preço 
Público e a sua distinção com a taxa. Dívida ativa de natureza tributária e não-tributária. 
Lançamento, inscrição e cobrança. Crédito público. Conceito. Intervenção do Estado no domínio 
econômico. Liberalismo e intervencionismo. Modalidades de intervenção. Intervenção no direito 
positivo brasileiro. AUDITORIA: Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: 
independência; competência profissional; âmbito do trabalho; execução do trabalho e 
administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público. Finalidades e objetivos da 
auditoria governamental. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à execução 
dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor. Relatórios, pareceres e certificados de 
auditoria. Operacionalidade. Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria. Planejamento dos 
trabalhos. Programas de auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem 
estatística em auditoria. Eventos ou transações subseqüentes. Revisão analítica. Entrevista. 
Conferência de cálculo. Confirmação. Interpretação das informações. Observações. 
Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Normas relativas 
ao Parecer. Ética profissional e responsabilidade legal. Avaliação dos controles internos. 
Materialidade, relevância e risco em auditoria. Evidência em auditoria. Função da auditoria 
Interna. Sistemas de controle interno e externo e suas normas constitucionais e legais. Auditoria 
Governamental: conceito, fundamentos, objetivos, métodos, técnicas e procedimentos. Auditoria 
Operacional e de Gestão: conceito, fundamentos, objetivos, métodos, técnicas e procedimentos.  
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• Para o item abaixo, foi detalhado o Conteúdo Programático: 
 
Onde se lê: 
 

AUXILIAR DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO 
II – Conhecimentos Específicos 
Noções de Direito Financeiro e Tributário 
Noções de Contabilidade Pública (Normas Internacionais da Contabilidade) 
Noções de Contabilidade Governamental 
Noções de Direito Constitucional 
Noções de Direito Administrativo (Administração Pública) 
Noções de Administração Financeira e Orçamentária - Orçamento, Finanças Auditoria e Controle 
Interno. 
 
Leia-se: 

 
AUXILIAR DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO 

II – Conhecimentos Específicos 
 
NOÇÕES DE DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO: Sistema tributário nacional: Princípios 
constitucionais tributários, limitações ao poder de tributar, repartição da competência tributária 
entre a União, Estados e Municípios. Norma tributária: classificação dos tributos. Tributos federais, 
estaduais e municipais. Obrigação tributária: espécies, fato gerador, sujeito ativo e passivo, 
solidariedade, responsabilidade, imunidade e isenção. Lançamento Tributário e suas modalidades. 
Crédito tributário: constituição, suspensão da exigibilidade e extinção; garantias e privilégios. 
Decadência e prescrição do crédito tributário. Normas gerais de finanças públicas. Planos 
governamentais e orçamentos públicos. Ordem econômica e financeira: princípios gerais da 
atividade econômica, atuação do Estado no domínio econômico. Ordem social: princípios e 
objetivos da ordem social. Sistema tributário nacional. Penalidades tributárias: natureza e regime. 
Sistema Tributário da Prefeitura Municipal de Lajedo (Lei n° 1132/04) 
 
NOÇÕES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA: Conceitos Contábeis Básicos. Registros 
e Sistemas Contábeis. Análise de Questões Contábeis. Relatórios Contábeis. Aplicação dos 
Conhecimentos da Ciência e da Técnica Contábil Voltados à Estruturação de Balanços e do 
Conjunto dos Demonstrativos Contábeis. A Fazenda Pública. Aspectos Qualitativos e 
Quantitativos do Patrimônio. Origem e formação dos fluxos orçamentário, financeiro e patrimonial 
registrados pela contabilidade. Principais relatórios emitidos pela contabilidade pública. Gestão 
Administrativa. Receita Pública: conceito, classificação e estágios; Despesa Pública: conceito, 
classificação e estágios; Lei de Responsabilidade Fiscal. Princípios e Elaboração Orçamentária. 
Objeto e Classificação dos Inventários. Sistema e Plano de Contas. Escrituração das Operações 
Econômico-Financeiras. Apuração dos Resultados Econômico-Financeiros. Planejamento 
governamental: PPA, LDO e LOA; Processo de elaboração orçamentária; Ciclo orçamentário; 
Proposta orçamentária e orçamento público; Exame da proposta orçamentária pelo poder 
legislativo; Recursos para Execução do Orçamento: crédito Orçamentário e crédito adicional; 
Créditos adicionais (suplementares, especiais e extraordinários); Resultado orçamentário 
(equilíbrio, déficit, superávit);  
 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Direito Constitucional: conceito, origem, formação, 
objeto, fontes e relações com outros ramos do Direito. Constituição: conceito, objeto, elementos, 
classificação. Normas constitucionais: estrutura lógica, interpretação, integração, eficácia e 
aplicabilidade. Hierarquia das normas jurídicas. Classificação das normas constitucionais. 
Formação da Constituição. Poder constituinte. Emendas à Constituição. Rigidez e supremacia 
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constitucional. Controle de constitucionalidade. Tipos e sistemas de controle. Regras, normas e 
princípios constitucionais: conceito, conteúdo, natureza jurídica, função. Estado brasileiro: 
objetivos e fundamentos. República Federativa do Brasil. Estado democrático de direito. Princípio 
da separação dos poderes: funções típicas e atípicas de cada poder. Regime político. Conceitos 
de democracia representativa e participativa. Direitos e garantias fundamentais: conceito, 
evolução histórica. Direitos e deveres individuais e coletivos. Proteção judicial dos direitos 
fundamentais. Direitos sociais. Nacionalidade e cidadania. Direitos políticos. Partidos políticos. 
Organização do Estado brasileiro: entidades integrantes do Estado Federal. Repartição de 
competências e bens. Competência material e legislativa da União, Estados e Municípios. 
Intervenção nos Estados e Municípios. Organização dos Poderes. Poder Legislativo. Poder 
Executivo. Poder Judiciário. Funções essenciais à Justiça. Ministério Público Estadual e Ministério 
Público Especial junto aos Tribunais de Contas. Organização político-administrativa: da União, dos 
Estados, dos Municípios, do Distrito Federal.  
 
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA): Princípios básicos da 
Administração. Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificações, pressupostos e 
espécies, invalidação, anulação, revogação. Prescrição e decadência no âmbito do Direito 
Administrativo. Poderes da Administração: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, 
regulamentar, o poder de polícia: conceito, finalidade e condições de validade. ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: conceito, princípios constitucionais e entidades integrantes. Regime jurídico da 
Administração Pública. Organização administrativa: administração direta e indireta, centralizada e 
descentralizada. Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação, formas, competência 
de prestação, concessão, autorização dos serviços públicos. Licitação: Princípios e finalidade. 
Objeto. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Tipos de Licitação. Modalidades de licitação: 
concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Procedimento: Edital, convite, 
recebimento da documentação e proposta, julgamento, homologação e adjudicação, anulação e 
revogação. Recursos. Contratos administrativos. Regime de execução. Peculiaridades. Alteração 
e rescisão unilateral. Equilíbrio econômico-financeiro. Reajustamento de preços e tarifas. 
Interpretação e aplicação de penalidades contratuais. Cláusulas essenciais. Execução do contrato 
administrativo. Direitos e obrigações das partes. Acompanhamento da execução do contrato e 
recebimento do objeto. Duração. Extinção, prorrogação e renovação do contrato. Inexecução do 
contrato. Causas justificadoras. Conseqüências. Revisão do contrato. Rescisão. Espécies de 
contratos administrativos. Concessão e permissão. Parcerias Público-privadas. Leis Federais n° 
8.666/93, 10.520/02, 8.987/95, 11.079/04. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, 
controle, formalização, execução, inexecução. Contratos de concessão e de permissão de 
serviços públicos. Órgãos e agentes públicos: investidura, exercício, direitos e deveres dos 
servidores públicos, regimes jurídicos. Responsabilidade civil da Administração: reparação do 
dano; enriquecimento ilícito; uso e abuso de poder; sanções penais e civis. Processo 
administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. Controle da Administração Pública: 
controle administrativo, controle legislativo e controle judiciário, responsabilidade de agentes 
públicos estaduais e municipais, inclusive titulares de Poderes. Improbidade administrativa (Lei n° 
8.429/92). Tributação e orçamento.  

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO, 
FINANÇAS AUDITORIA E CONTROLE INTERNO: Controles da Administração Pública: conceito, 
abrangência. Regras constitucionais sobre controle externo: fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial. Tribunais de Contas: funções, natureza jurídica e eficácia 
das decisões. Controle de constitucionalidade e os Tribunais de Contas. Poder Legislativo e os 
Tribunais de Contas. Controle interno e os Tribunais de Contas. Competência para revisão dos 
próprios atos. Processo orçamentário: plano plurianual; lei de diretrizes orçamentárias; lei 
orçamentária anual. Orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos. Princípios 
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orçamentários. Classificação orçamentária: classificação institucional; funcional-programática; 
econômica; por fonte de recursos. Receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. 
Execução orçamentária, financeira e contábil. Estágios da receita e da despesa públicas. Créditos 
adicionais. Patrimônio público: aspectos qualitativos e quantitativos. Variações patrimoniais: 
variações ativas e variações passivas. Dívida pública flutuante e fundada. Plano de contas: função 
e funcionamento das contas. Escrituração contábil. Balanços Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial. Prestação de contas e transparência na gestão fiscal. Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária. Relatório de Gestão Fiscal. Balanço Geral do Exercício. A 
descentralização de créditos orçamentários. Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 
2000. Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. Ordem econômica e ordem financeira: 
princípios gerais. Princípios constitucionais da ordem econômica. Finanças públicas na 
Constituição de 1988. Orçamento: Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios 
orçamentários. Normas gerais de direito financeiro (Lei n° 4.320, de 17.3.64). Fiscalização e 
controle interno e externo dos orçamentos. Despesa pública. Conceito e classificação. Princípio da 
legalidade. Técnica de realização da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. A 
disciplina constitucional e legal dos precatórios. Receita pública. Conceito. Ingressos e receitas. 
Classificação: receitas originárias e receitas derivadas. Preço Público e a sua distinção com a 
taxa. Dívida ativa de natureza tributária e não-tributária. Lançamento, inscrição e cobrança. 
Crédito público. Conceito. Intervenção do Estado no domínio econômico. Liberalismo e 
intervencionismo. Modalidades de intervenção. Intervenção no direito positivo brasileiro. 
AUDITORIA: Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência; 
competência profissional; âmbito do trabalho; execução do trabalho e administração do órgão de 
auditoria interna. Auditoria no setor público. Finalidades e objetivos da auditoria governamental. 
Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à execução dos trabalhos. Normas 
relativas à opinião do auditor. Relatórios, pareceres e certificados de auditoria. Operacionalidade. 
Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria. Planejamento dos trabalhos. Programas de 
auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Eventos 
ou transações subseqüentes. Revisão analítica. Entrevista. Conferência de cálculo. Confirmação. 
Interpretação das informações. Observações. Procedimentos de auditoria em áreas específicas 
das demonstrações contábeis. Normas relativas ao Parecer. Ética profissional e responsabilidade 
legal. Avaliação dos controles internos. Materialidade, relevância e risco em auditoria. Evidência 
em auditoria. Função da auditoria Interna. Sistemas de controle interno e externo e suas normas 
constitucionais e legais. Auditoria Governamental: conceito, fundamentos, objetivos, métodos, 
técnicas e procedimentos. Auditoria Operacional e de Gestão: conceito, fundamentos, objetivos, 
métodos, técnicas e procedimentos.  

 
Lajedo, 11 de novembro de 2009. 
 
Antonio João Dourado                 
Prefeito 


