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Nome do Componente Curricular:   

Auditoria Avançada 

Plano de Aula 

Semana Conteúdos/Matéria Tipo de aula 
Textos, filmes e outros 

materiais 
 

1 
• Contas a receber – Conceitos contábeis, relevância e materialidade para 
o trabalho do auditor independente, principais procedimentos de auditoria a 
serem adotados para a realização dos exames. 
Obrigações - Conceitos contábeis, relevância e materialidade para o trabalho do 
auditor independente, principais procedimentos de auditoria a serem adotados 
para a realização dos exames. 

 
Expositiva 

Capítulo 8 – Contas a Receber – e 
Capítulo 14 – Obrigações: Livro-
texto: Auditoria Uma abordagem 
Moderna e Completa – Almeida. 
Marcelo Cavalcanti, 9º edição – 
Editora Atlas. 
Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point.  
Anotações no quadro.  
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• Resolução dos exercícios relativos ao capítulo 2 e 14 do livro-texto. 
 
 
 

Expositiva 
Prática 

Capítulo 8 – Contas a Receber – e 
Capítulo 14 – Obrigações: Livro-
texto: Auditoria Uma abordagem 
Moderna e Completa – Almeida. 
Marcelo Cavalcanti, 9º edição – 
Editora Atlas. 
Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point.  
Anotações no quadro. 
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• Caixa e bancos – Conceitos contábeis, relevância e materialidade para o 
trabalho do auditor independente, principais procedimentos de auditoria a 
serem adotados para a realização dos exames. Principais diferenças entre a 
Conciliação e a Reconciliação Bancária. Contagem de caixa. Os principais 
demonstrativos contábeis que abordam o tema (Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Fluxo de Caixa). 

• Instrumentos mentos financeiros (de curto prazo até 90 dias) - Conceitos 
contábeis; principais modalidades de instrumentos financeiros (negociação, 
venda e vencimento) relevância e materialidade para o trabalho do auditor 
independente, principais procedimentos de auditoria a serem adotados para a 
realização dos exames. Os principais demonstrativos contábeis que abordam o 
tema (Balanço Patrimonial e Demonstração do Fluxo de Caixa). 
Resolução dos exercícios dos capítulo 7 e 11. 

Expositiva 
Prática 

Capítulo 7 – Disponível e Capítulo 11 
– Investimentos (Parte) - Livro-texto: 
Auditoria Uma abordagem Moderna 
e Completa – Almeida. Marcelo 
Cavalcanti, 9º edição – Editora Atlas. 
Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point.  
Anotações no quadro. 
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• Contas de Resultado: Conceitos contábeis sobre Receitas, Despesas e 
Custos, as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis. Relevância e 
materialidade para o trabalho do auditor independente, principais 
procedimentos de auditoria a serem adotados para a realização dos exames. Os 
principais demonstrativos contábeis que abordam o tema (Demonstração do 
Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração 
do Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial). 
Resolução dos exercícios do capítulo 18. 

 
Expositiva 

Capítulo 18– Receitas, Despesas e 
Custos - Livro-texto: Auditoria Uma 
abordagem Moderna e Completa – 
Almeida. Marcelo Cavalcanti, 9º 
edição – Editora Atlas. 
 Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
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• Estoques – Conceitos contábeis; principais tipos de controle de estoque; 
a influência dos métodos de custeio industrial (Absorção, Direto, Atividade). 
Avaliação dos controles internos e dos riscos existentes. Política de inventários. 
Relevância e materialidade para o trabalho do auditor independente, principais 
procedimentos de auditoria a serem adotados para a realização dos exames. 
 
 

Expositiva 
Prática 

Capítulo 9– Estoques - Livro-texto: 
Auditoria Uma abordagem Moderna 
e Completa – Almeida. Marcelo 
Cavalcanti, 9º edição – Editora Atlas. 
Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
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• Resolução de exercícios do capítulo 9. 

• Definição dos temas dos trabalhos a serem realizados pelos grupos 
formados por um máximo de 5 alunos e explicando os critérios para elaboração 
e apresentação. 
 

 
Expositiva e 

Prática. 

Capítulo 9– Estoques - Livro-texto: 
Auditoria Uma abordagem Moderna 
e Completa – Almeida. Marcelo 
Cavalcanti, 9º edição – Editora Atlas. 
Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
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Primeira Avaliação do bimestre. Trabalho em 
grupo. 

Apresentação por meio de 
PowerPoint pelos grupos de alunos.  
Entrega do trabalho por meio 
digitalizado. 
 

8 Discussão dos trabalhos. 

• Despesas antecipadas – Conceitos contábeis, exemplos de fatos 
geradores que devem ser considerados para a classificação nesse grupo contábil 
(Circulante e Realizável em longo prazo). Relevância e Materialidade para o 
trabalho do auditor independente, principais procedimentos de auditoria a 
serem adotados para a realização dos exames. 
 
 

Expositiva. Capítulo 10 – Despesas Antecipadas 
e Capítulo 13 - Intangíveis - Livro-
texto: Auditoria Uma abordagem 
Moderna e Completa – Almeida. 
Marcelo Cavalcanti, 9º edição – 
Editora Atlas. 
Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
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• Ativos intangíveis – Conceitos contábeis, exemplos de fatos geradores 
que devem ser considerados para a classificação nesse grupo contábil 
(Investimentos).Quando os gastos devem ser contabilizados como despesas e 
não como intangíveis. Relevância e Materialidade para o trabalho do auditor 
independente, principais procedimentos de auditoria a serem adotados para a 
realização dos exames. 
Resolução dos exercícios dos capítulos 10 e 13. 

Expositiva 
Prática 

Capítulo 10 – Despesas Antecipadas 
e Capítulo 13 - Intangíveis - Livro-
texto: Auditoria Uma abordagem 
Moderna e Completa – Almeida. 
Marcelo Cavalcanti, 9º edição – 
Editora Atlas. 



 

 

Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
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• Investimentos – Conceitos contábeis, exemplos de fatos geradores que 
devem ser considerados para a classificação nesse grupo contábil 
(Investimentos). Critérios de avaliação: MEP e Valor Justo. Propriedades para 
investimentos: Conceitos, exemplos. Relevância e Materialidade para o trabalho 
do auditor independente, principais procedimentos de auditoria a serem 
adotados para a realização dos exames. 
Resolução dos exercícios dos capítulos 11. 

Expositiva 
Prática 

 

Capítulo 11 – Investimentos-texto: 
Auditoria Uma abordagem Moderna 
e Completa – Almeida. Marcelo 
Cavalcanti, 9º edição – Editora Atlas. 
Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
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• Imobilizado – Conceitos contábeis, exemplos de fatos geradores que 
devem ser considerados para a classificação nesse grupo contábil. Depreciação, 
conceitos, principais métodos, Exaustão, principais métodos. Test Impairment, 
conceitos, quando aplicar, exemplos. Relevância e Materialidade para o trabalho 
do auditor independente, principais procedimentos de auditoria a serem 
adotados para a realização dos exames. 
Resolução dos exercícios dos capítulos 12. 

Expositiva 
Prática. 

 

Capítulo 12– Imobilizado - Livro-
texto: Auditoria Uma abordagem 
Moderna e Completa – Almeida. 
Marcelo Cavalcanti, 9º edição – 
Editora Atlas. 
Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
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• Empréstimos e Financiamentos - Conceitos contábeis, modalidades de 
financiamentos e empréstimos mais comuns, relevância e materialidade para o 
trabalho do auditor independente, principais procedimentos de auditoria a 
serem adotados para a realização dos exames. 
Resolução dos exercícios dos capítulos 15. 

Expositiva 
Prática 

Capítulo 15 – Empréstimos e 
Financiamentos - Livro-texto: 
Auditoria Uma abordagem Moderna 
e Completa – Almeida. Marcelo 
Cavalcanti, 9º edição – Editora Atlas. 
Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 



 

 

 
13 

•  Contratos de construções – Conceitos contábeis, exemplos de fatos 
geradores que devem ser considerados para a classificação nesse grupo contábil. 
Principais métodos de reconhecimento e de realização. Relevância e 
Materialidade para o trabalho do auditor independente, principais 
procedimentos de auditoria a serem adotados para a realização dos exames. 

• Resolução dos exercícios dos capítulos 16. 
 

Expositiva 
Prática 

Capítulo 16 – Contratos de 
construções - Livro-texto: Auditoria 
Uma abordagem Moderna e 
Completa – Almeida. Marcelo 
Cavalcanti, 9º edição – Editora Atlas. 
Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
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• Patrimônio Líquido: Conceitos contábeis, composição, formas de 
constituição das contas, estrutura do PL. Principais diferenças entre a DLPA e a 
DMPL. Dividendos obrigatórios, participações, Juros sobre Capital 
Próprio.Relevância e Materialidade para o trabalho do auditor independente, 
principais procedimentos de auditoria a serem adotados para a realização dos 
exames. 

• Resolução dos exercícios dos capítulos 17. 
 

Prática Capítulo 17– Patrimônio Líquido - 
Livro-texto: Auditoria Uma 
abordagem Moderna e Completa – 
Almeida. Marcelo Cavalcanti, 9º 
edição – Editora Atlas. 
Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro 
 
Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
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 Segunda Avaliação bimestral. Prática  Avaliação individual. 
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• Resolução das questões e divulgação das notas. 
. 

Expositiva 
Prática 

Capítulo 19– Revisão analítica - 
Livro-texto: Auditoria Uma 
abordagem Moderna e Completa – 
Almeida. Marcelo Cavalcanti, 9º 
edição – Editora Atlas. 



 

 

Material complementar através de 
slides. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 

17 Prova de 2ª Chamada Prática Avaliação individual 
 

18 Segunda Avaliação Prática Avaliação Individual 
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Entrega da segunda avaliação e esclarecimentos sobre dúvidas sobre a matéria 
lecionada no período. 
 

Expositiva 
Prática 

Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 

20 Prova Final Prática Avaliação Individual 
 

 


