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A FUNA FUNÇÇÃO AUDITOR DE COMPUTADORÃO AUDITOR DE COMPUTADOR

O auditor de computador necessita do conhecimento das O auditor de computador necessita do conhecimento das ááreas de reas de 
Auditoria, Sistemas da InformaAuditoria, Sistemas da Informaçção e Processamento de Dados (PED). ão e Processamento de Dados (PED). 
Dessa forma, a carreira do auditor de sistemas impõe treinamentoDessa forma, a carreira do auditor de sistemas impõe treinamento
constante e forte embasamento cultural.constante e forte embasamento cultural.

Das três Das três ááreas breas báásicas, a de PED sicas, a de PED éé a que tem apresentado maior a que tem apresentado maior 
intensidade de mudanintensidade de mudançças, de sorte que temos hoje a existência de as, de sorte que temos hoje a existência de 
especializaespecializaçções e de patamares na funões e de patamares na funçção de auditor de computador:ão de auditor de computador:

•• Auditores que atuam em sistemas aplicativos em operaAuditores que atuam em sistemas aplicativos em operaçção, ão, 
sistemas aplicativos em desenvolvimento e em centro de sistemas aplicativos em desenvolvimento e em centro de 
computacomputaçção;ão;

•• Auditores com tecnologia para trabalhar em ambiente de Auditores com tecnologia para trabalhar em ambiente de 
teleprocessamento e banco de dados, na teleprocessamento e banco de dados, na áárea de rea de 
microinformmicroinformáática ou software btica ou software báásicosico..
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Obviamente, o auditor de computador necessita conhecer computaObviamente, o auditor de computador necessita conhecer computaçção ão 
e esse conhecimento be esse conhecimento báásico alcansico alcançça no ma no míínimo o manuseio de uma nimo o manuseio de uma 
linguagem de programalinguagem de programaçção, podendo ser JAVA, COBOL, C, PHP, entre ão, podendo ser JAVA, COBOL, C, PHP, entre 
outros.outros.

Mas, no transcorrer de sua carreira profissional, alMas, no transcorrer de sua carreira profissional, aléém da captam da captaçção de ão de 
novas tecnologias de computanovas tecnologias de computaçção, terão, teráá de se especializar mais em de se especializar mais em 
determinadas determinadas ááreas computacionais do que em outros.reas computacionais do que em outros.
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O auditor de sistemas deverO auditor de sistemas deveráá::

1.1. Ao auditar sistemas em operaAo auditar sistemas em operaçção, conhecer:ão, conhecer:

•• DocumentaDocumentaçção de sistemas;ão de sistemas;

•• Fluxogramas;Fluxogramas;

•• Uma linguagem de programaUma linguagem de programaçção.ão.

2.2. Ao auditar sistemas em desenvolvimento, conhecer:Ao auditar sistemas em desenvolvimento, conhecer:

•• Metodologia de desenvolvimento de sistemas;Metodologia de desenvolvimento de sistemas;

•• TTéécnicas de prototizacnicas de prototizaçção;ão;

•• ElaboraElaboraçção de Plano Diretor de Informão de Plano Diretor de Informáática.tica.
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O auditor de sistemas deverO auditor de sistemas deveráá (continua(continuaçção):ão):

3. 3. Ao auditar centros de computaAo auditar centros de computaçção, conhecer:ão, conhecer:

•• ApuraApuraçção de custos em centro de computaão de custos em centro de computaçção;ão;

•• Normas Normas administrativoadministrativo--ttéécnicocnico--operacionaisoperacionais; fun; funçções de ões de 
mecânica operacional da mecânica operacional da áárea de computarea de computaçção;ão;

•• Contratos de software e de hardware.Contratos de software e de hardware.

O auditor de computador atua na O auditor de computador atua na áárea de informrea de informáática, mas, tica, mas, àà medida medida 
do avando avançço do microcomputador, acentuao do microcomputador, acentua--se sua atuase sua atuaçção em todas as ão em todas as 
ááreas da organizareas da organizaçção.ão.

A funA funçção do auditor de sistemas ão do auditor de sistemas éé buscar a otimizabuscar a otimizaçção empregada nos ão empregada nos 
recursos de PED e a melhoria das atividades empresariais com a recursos de PED e a melhoria das atividades empresariais com a 
aplicaaplicaçção desses recursos.ão desses recursos.

O auditor de sistemas desempenha o papel de assessoria da alta O auditor de sistemas desempenha o papel de assessoria da alta 
administraadministraçção e atão e atéé do conselho de administrado conselho de administraçção.ão.

Aula 4Aula 4

6

TTéécnicas de Auditoria de Computadorcnicas de Auditoria de Computador

Para execuPara execuçção de trabalhos, na fase de avaliaão de trabalhos, na fase de avaliaçção dos Pontos de ão dos Pontos de 
Controle, hControle, háá necessidade de conhecimento da tecnologia de necessidade de conhecimento da tecnologia de 
computacomputaçção e da forma como aplicar essa tecnologia para a ão e da forma como aplicar essa tecnologia para a 
verificaverificaçção do sistema / ambiente computacional, segundo o conceito ão do sistema / ambiente computacional, segundo o conceito 
de controle interno.de controle interno.

Ora, as tOra, as téécnicas de computacnicas de computaçção são aplicadas tanto a não são aplicadas tanto a níível de anvel de anáálise lise 
de sistemas quanto de programade sistemas quanto de programaçção, ou seja, o leque de tecnologia ão, ou seja, o leque de tecnologia 
necessnecessáária ao auditor de sistemas ria ao auditor de sistemas éé amplo.amplo.

Para facilitar a abordagem das tPara facilitar a abordagem das téécnicas de auditora de computador, cnicas de auditora de computador, 
vamos seguir a estrutura apresentada:vamos seguir a estrutura apresentada:
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Momentos de aplicaMomentos de aplicaçção / tecnologia de computaão / tecnologia de computaççãoão
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Realmente, as tRealmente, as téécnicas poderão ser utilizadas em mais de um cnicas poderão ser utilizadas em mais de um 
momento estruturado na figura anterior; entretanto, a tecnologiamomento estruturado na figura anterior; entretanto, a tecnologia do do 
auditor de sistemas, forauditor de sistemas, forççosamente, terosamente, teráá de ser diferenciada.de ser diferenciada.

ApresentaApresenta--se a seguir uma relase a seguir uma relaçção de tão de téécnicas passcnicas passííveis de aplicaveis de aplicaçção ão 
pelo auditor de sistemas que deverpelo auditor de sistemas que deveráá levar em consideralevar em consideraçção:ão:

•• Parâmetro de controle interno a ser atendido;Parâmetro de controle interno a ser atendido;

•• Momento da aplicaMomento da aplicaçção da tão da téécnica;cnica;

•• Ambiente tecnolAmbiente tecnolóógico de computagico de computaçção vivenciado;ão vivenciado;

•• SituaSituaçção dinâmica (processos) ou estão dinâmica (processos) ou estáático (resultados) do tico (resultados) do 
sistema/ ambiente computacional.sistema/ ambiente computacional.
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A apresentaA apresentaçção das tão das téécnicas mostra não somente sua lcnicas mostra não somente sua lóógica/ objetivo gica/ objetivo 
de aplicade aplicaçção, como tambão, como tambéém as caracterm as caracteríísticas de seu contesticas de seu conteúúdo a cada do a cada 
momento da aplicamomento da aplicaçção/ tecnologia de computaão/ tecnologia de computaçção.ão.

•• Programa de computadorPrograma de computador

•• QuestionQuestionááriorio

•• SimulaSimulaçção de dados (ão de dados (testtest--deckdeck))

•• Visita in locoVisita in loco

•• Mapeamento estatMapeamento estatíístico (stico (mappingmapping))

•• RastreamentoRastreamento--programa (programa (tracingtracing))
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(continua(continuaçção):ão):

•• EntrevistaEntrevista

•• AnAnáálise de relatlise de relatóórios/ telasrios/ telas

•• SimulaSimulaçção paralelaão paralela

•• AnAnáálise lise loglog / / accountingaccounting

•• AnAnáálise de programalise de programa--fontefonte

•• ExibiExibiçção parcial da memão parcial da memóória snapshotria snapshot
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Programa de computador para auditoria:Programa de computador para auditoria:

O programa de computador para auditoria correlaciona arquivos, O programa de computador para auditoria correlaciona arquivos, 
tabula e analisa o contetabula e analisa o conteúúdo dos mesmos. do dos mesmos. ÉÉ usado em arquivos usado em arquivos 
seqseqüüenciais, indexado seqenciais, indexado seqüüências, banco de dados, tanto em ências, banco de dados, tanto em 
computadores de grande porte, quanto em microcomputadores. Pode computadores de grande porte, quanto em microcomputadores. Pode 
ser construser construíído pelo auditor via conhecimento de uma linguagem de do pelo auditor via conhecimento de uma linguagem de 
programaprogramaçção. A utilizaão. A utilizaçção de programas utilitão de programas utilitáários e a aquisirios e a aquisiçção de ão de 
pacotes prontos, comercializados no mercado, tambpacotes prontos, comercializados no mercado, tambéém são opm são opçções ões 
para aplicapara aplicaçção da tão da téécnica.cnica.
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Algumas opAlgumas opçções para aplicaões para aplicaçções do programa de ões do programa de 
computador para auditoria são:computador para auditoria são:

a) Tabulaa) Tabulaçção dos campos:ão dos campos:

•• SomatSomatóórios de data de vencimento de trios de data de vencimento de tíítulos gerando um tulos gerando um 
hashhash--totaltotal que deverque deveráá ser confrontado com o campo ser confrontado com o campo 
correspondente gravado no registro correspondente gravado no registro traillertrailler, ou monitorado , ou monitorado 
fora do sistema aplicativo pelo auditor;fora do sistema aplicativo pelo auditor;

•• SomatSomatóório dos campos de valores quantitativos para efeito de rio dos campos de valores quantitativos para efeito de 
confrontaconfrontaçção ou acompanhamento de acumuladores anão ou acompanhamento de acumuladores anáálogos.logos.

b) Contagem de campos/ registros:b) Contagem de campos/ registros:

•• ApuraApuraçção de totais por tipo de registro ou campo.ão de totais por tipo de registro ou campo.
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Algumas opAlgumas opçções para aplicaões para aplicaçções do programa de ões do programa de 
computador para auditoria são computador para auditoria são (continua(continuaçção):ão):

c) Anc) Anáálise contelise conteúúdo campo/ registro :do campo/ registro :

•• VerificaVerificaçção da existência de campos ou registros em um ão da existência de campos ou registros em um 
arquivo;arquivo;

•• CorrelaCorrelaçção entre campos de um mesmo arquivo para ão entre campos de um mesmo arquivo para 
verificaverificaçção da coerência e validade desses campos;ão da coerência e validade desses campos;

•• Cruzamento horizontal entre campos em um registro com Cruzamento horizontal entre campos em um registro com 
vistas vistas àà integridade do registro.integridade do registro.

d) Correlad) Correlaçção de arquivos:ão de arquivos:

•• Confronto de campos entre registros com vistas Confronto de campos entre registros com vistas àà garantia de garantia de 
ambos os arquivos.ambos os arquivos.
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Algumas opAlgumas opçções para aplicaões para aplicaçções do programa de ões do programa de 
computador para auditoria são computador para auditoria são (continua(continuaçção):ão):

e) Estate) Estatíística dos campo dos arquivos :stica dos campo dos arquivos :

•• ApuraApuraçção de mão de méédia; desviodia; desvio--padrão etc. em um universo de padrão etc. em um universo de 
registros/ campos de um arquivo para efetuarmos anregistros/ campos de um arquivo para efetuarmos anáálises de lises de 
comportamento desse universo.comportamento desse universo.
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A tendência no uso dessa tA tendência no uso dessa téécnica cnica éé aplicaplicáá--la no microcomputador la no microcomputador 
existente na auditoria interna, mas tal prexistente na auditoria interna, mas tal práática implica a discussão de tica implica a discussão de 
algumas atividades como:algumas atividades como:

SituaSituaçção do micro da auditoria interna:ão do micro da auditoria interna:

•• Independente;Independente;

•• Rede de micros;Rede de micros;

•• Conexão microConexão micro--mainframe.mainframe.

Existência de arquivos no micro com capacidade de Existência de arquivos no micro com capacidade de 
armazenamento para receber os arquivos cuja anarmazenamento para receber os arquivos cuja anáálise lise éé
necessnecessáária.ria.
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Possibilidade de o software de conexão do micro da auditoria comPossibilidade de o software de conexão do micro da auditoria com
a rede de micro ou mainframe efetuar a transferência de dados a rede de micro ou mainframe efetuar a transferência de dados 
entre arquivos.entre arquivos.

Tecnologia do auditor de sistemas no manuseio do micro com Tecnologia do auditor de sistemas no manuseio do micro com 
software adquirido ou desenvolvido internamente na auditoria.software adquirido ou desenvolvido internamente na auditoria.

O uso do micro na auditoria interna proporciona maior flexibilidO uso do micro na auditoria interna proporciona maior flexibilidade eade e
independência ao auditor de sistemas, permitindo anindependência ao auditor de sistemas, permitindo anáálises maislises mais
especespecííficas no conteficas no conteúúdo dos arquivos.do dos arquivos.
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Estoque

OperacionalizaOperacionalizaçção:ão:

A estrutura a seguir especifica as caracterA estrutura a seguir especifica as caracteríísticas de uso de programa sticas de uso de programa 
de computador para auditoria.de computador para auditoria.

I I Na modalidade anNa modalidade anáálise / tabulalise / tabulaçção de arquivosão de arquivos

ananááliseslises
efetuadasefetuadas

arquivosarquivos
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1. A sa1. A saíída com as anda com as anáálises pode ser impressa via vlises pode ser impressa via víídeo ou gravada em deo ou gravada em 
outro arquivo magnoutro arquivo magnéético.tico.

2. O conte2. O conteúúdo dos registros do Cadastro Estoque pode ser:do dos registros do Cadastro Estoque pode ser:

•• CCóódigo item em estoque;digo item em estoque;

•• CCóódigo localizadigo localizaçção fão fíísica do item;sica do item;

•• Nome do item;Nome do item;

•• Valor unitValor unitáário do item;rio do item;

•• Quantidade em estoque;Quantidade em estoque;

•• Valor total do item em estoque;Valor total do item em estoque;

•• Data da Data da úúltima movimentaltima movimentaçção;ão;

•• Ponto de ressuprimento.Ponto de ressuprimento.
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3. As an3. As anáálises a serem feitas pelo programa de computador para lises a serem feitas pelo programa de computador para 
auditoria podem ser:auditoria podem ser:

•• Verificar se cada campo de cada registro estVerificar se cada campo de cada registro estáá preenchido; caso preenchido; caso 
contrcontráário, listar, exibir o campo no vrio, listar, exibir o campo no víídeo ou gravar no arquivo deo ou gravar no arquivo 
de sade saíída;da;

•• Listar cListar cóódigo do item e cdigo do item e cóódigo da localizadigo da localizaçção fão fíísica dos itens sica dos itens 
para efeito de verificapara efeito de verificaçção fão fíísica segundo os critsica segundo os critéérios:rios:

-- Não movimentado hNão movimentado háá mais de um ano;mais de um ano;

-- Quantidade em estoque menor que ponto de Quantidade em estoque menor que ponto de 
ressuprimento;ressuprimento;

-- Quantidade em estoque zero ou negativa;Quantidade em estoque zero ou negativa;

-- Valor total do item em estoque duas vezes maior que Valor total do item em estoque duas vezes maior que 
o valor mo valor méédio do item em dio do item em estoque;estoque;
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•• Enquadramento do item segundo tabela de nEnquadramento do item segundo tabela de núúmeros meros 
aleataleatóórios;rios;

•• Somar data da Somar data da úúltima movimentaltima movimentaçção de cada item em estoque ão de cada item em estoque 
e verificar se o total cruza com o total correspondente gravado e verificar se o total cruza com o total correspondente gravado 
no registro no registro traillertrailler;;

•• Multiplicar, a cada item, o campo quantidade em estoque pelo Multiplicar, a cada item, o campo quantidade em estoque pelo 
campo valor unitcampo valor unitáário do item e verificar se rio do item e verificar se éé igual ao campo igual ao campo 
valor total do item em estoque.valor total do item em estoque.
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Catálogo
de materiais

Na modalidade confrontaNa modalidade confrontaçção de arquivos:ão de arquivos:
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Materiais 
adquiridos

Arquivo Arquivo

Programa 
computador 

auditoria

Arquivos da confrontaArquivos da confrontaçção efetuadaão efetuada
22

1. As an1. As anáálises obtidas desse programa de auditoria de confrontalises obtidas desse programa de auditoria de confrontaçção de ão de 
arquivos correspondem a:arquivos correspondem a:

•• ObtenObtençção dos registros que estão no arquivo A e não estão no ão dos registros que estão no arquivo A e não estão no 
arquivo B; aqueles registros que existem em ambos os arquivo B; aqueles registros que existem em ambos os 
arquivos e os registros que estão em B, mas não se encontram arquivos e os registros que estão em B, mas não se encontram 
no arquivo A;no arquivo A;

•• Como exemplo podemos ter:Como exemplo podemos ter:

-- Materiais adquiridos que não se encontram catalogados;Materiais adquiridos que não se encontram catalogados;

-- Materiais adquiridos, que se acham catalogados, cujo Materiais adquiridos, que se acham catalogados, cujo 
conteconteúúdo dos campos deve ser confrontado, tais como: do dos campos deve ser confrontado, tais como: 
valor de aquisivalor de aquisiçção e caracterão e caracteríísticas tsticas téécnicas ou cnicas ou 
especificaespecificaçções do material;ões do material;

-- Materiais catalogados não adquiridos hMateriais catalogados não adquiridos háá determinado determinado 
perperííodo de tempo.odo de tempo.

Aula 4Aula 4

23

Na modalidade Na modalidade 
circulacirculaçção de dados:ão de dados:
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Estatísticas 
da circulação

parâmetros

Arq 1
Cadastro

Base
Programa 
de análise

Dados a
confirmar

Arq 3

Arq 2Dados
confirmados

Cliente
Fornecedor

Etc.
envio

digitação

resposta

Movimento
dos dados 
a confirmar

Movimento dos
dados confirmados e 

não confirmados

Programa 
de comparaçãoparâmetros

Movimento dos dados 
confirmados
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1. Esta mecânica de aplica1. Esta mecânica de aplicaçção ão éé uma combinauma combinaçção do uso dos dois ão do uso dos dois 
programas de computador para auditoria, anteriormente citados, oprogramas de computador para auditoria, anteriormente citados, os s 
quais são utilizados segundo a seguinte seqquais são utilizados segundo a seguinte seqüüência:ência:

•• O programa anO programa anáálise de arquivos extrai do cadastrolise de arquivos extrai do cadastro--base clientes, base clientes, 
fornecedores, etc. uma amostra de dados fornecedores, etc. uma amostra de dados –– segundo uma lei de segundo uma lei de 
formaformaçção definida ão definida --, gerando o arquivo de movimento dos dados a , gerando o arquivo de movimento dos dados a 
confirmar e a listagem de dados a conformar;confirmar e a listagem de dados a conformar;

•• A amostra dos dados contida na listagem de dados a confirmar A amostra dos dados contida na listagem de dados a confirmar éé
encaminhada aos responsencaminhada aos responsááveis por esses dados (clientes, veis por esses dados (clientes, 
fornecedores, etc.) para confirmafornecedores, etc.) para confirmaçção dos dados apresentados;ão dos dados apresentados;

•• As confirmaAs confirmaçções dos dados, retomadas por seus responsões dos dados, retomadas por seus responsááveis, são veis, são 
digitadas formando o arquivo de movimento dos dados digitadas formando o arquivo de movimento dos dados 
confirmados;confirmados;

•• O programa de confrontaO programa de confrontaçção de arquivos cruza o arquivo de ão de arquivos cruza o arquivo de 
movimento dos dados a confirmar com o arquivo movimento dos movimento dos dados a confirmar com o arquivo movimento dos 
dados confirmados obtendo os registros iguais ou desiguais e dados confirmados obtendo os registros iguais ou desiguais e 
respectivas anrespectivas anáálises estatlises estatíísticas da circulasticas da circulaçção realizada.ão realizada.
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PreparaPreparaçção do ambiente de testes:ão do ambiente de testes:

A identificaA identificaçção do arquivo correto a ser validado ão do arquivo correto a ser validado éé o primeiro passo o primeiro passo 
para realizarmos a aplicapara realizarmos a aplicaçção do programa de computador para ão do programa de computador para 
auditoria, uma vez que, como auditores, temos o objetivo de valiauditoria, uma vez que, como auditores, temos o objetivo de validar os dar os 
dados efetivamente processados pelo sistema computadorizado sob dados efetivamente processados pelo sistema computadorizado sob 
auditoria.auditoria.
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Dessa forma, vDessa forma, váários procedimentos do teste de auditoria deverão serrios procedimentos do teste de auditoria deverão ser
executados:executados:

a) Ana) Anáálise do fluxo do sistema para identificalise do fluxo do sistema para identificaçção do momento no ão do momento no 
processo sistêmico em que teremos o conteprocesso sistêmico em que teremos o conteúúdo do arquivo desejado.do do arquivo desejado.

b) Entrevista com o analista de sistemas ou com o usub) Entrevista com o analista de sistemas ou com o usuáário parario para
confirmaconfirmaçção do ponto exato no fluxo em que se têm os dados aão do ponto exato no fluxo em que se têm os dados a
analisar.analisar.

c) Identificac) Identificaçção do cão do cóódigo do arquivo e de seu layout pela andigo do arquivo e de seu layout pela anáálise dalise da
documentadocumentaçção do sistema disponão do sistema disponíível, ou pela anvel, ou pela anáálise do book delise do book de
arquivos existentes no centro de computaarquivos existentes no centro de computaçção.ão.

d) Elaborad) Elaboraçção do(s) programa(s) de computador para auditoria em umaão do(s) programa(s) de computador para auditoria em uma
linguagem de programalinguagem de programaçção (COBOL, JAVA, PHP, entre outros) ouão (COBOL, JAVA, PHP, entre outros) ou
preparapreparaçção de parâmetros para uso de programas utilitão de parâmetros para uso de programas utilitáários ou derios ou de
softwares de auditoria.softwares de auditoria.
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e) Ane) Anáálise do LOG/ ACCOUNTING de utilizalise do LOG/ ACCOUNTING de utilizaçção do computador para ão do computador para 
determinadeterminaçção do ciclo de operaão do ciclo de operaçção/ utilizaão/ utilizaçção do arquivo. Solicitaão do arquivo. Solicitaçção ão àà
áárea de produrea de produçção do centro de computaão do centro de computaçção, via ordem de produão, via ordem de produçção, ão, 
para realizapara realizaçção de cão de cóópia do(s) arquivo(s) de dados a serem pia do(s) arquivo(s) de dados a serem auditadosauditados..

Normalmente, a operaNormalmente, a operaçção do computador ão do computador éé acionada via ordem de acionada via ordem de 
serviserviçço ou ordem de produo ou ordem de produçção e o auditor deverão e o auditor deveráá estar enquadrado na estar enquadrado na 
mecânica operacional da mecânica operacional da áárea computacional. A ordem de produrea computacional. A ordem de produçção ão 
feita pelo auditor poderfeita pelo auditor poderáá ser entregue, previamente, ser entregue, previamente, àà áárea de rea de 
produproduçção, ou, caso o fator surpresa seja primordial, o auditor deverão, ou, caso o fator surpresa seja primordial, o auditor deveráá
monitorar o cronograma de execumonitorar o cronograma de execuçção da produão da produçção (normalmente ão (normalmente 
elaborado pela elaborado pela áárea de planejamento e controle da produrea de planejamento e controle da produçção do centro ão do centro 
de computade computaçção) e a respectiva Ordem de Produão) e a respectiva Ordem de Produçção para execuão para execuçção do ão do 
programa que gere o(s) arquivo(s) a ser(em) trabalhado(s) pela programa que gere o(s) arquivo(s) a ser(em) trabalhado(s) pela 
auditoria. No momento em que o(s) arquivo(s) for(em) salvo(s) auditoria. No momento em que o(s) arquivo(s) for(em) salvo(s) 
deverdeveráá(ão) ser transmitido(s) / levado(s) para ser(em) gravado(s) no (ão) ser transmitido(s) / levado(s) para ser(em) gravado(s) no 
disco Winchester do microcomputador da auditoria interna. disco Winchester do microcomputador da auditoria interna. 

Aula 4Aula 4

28

ff) Aplica) Aplicaçção do programa de computador para auditoria sobre o(s) ão do programa de computador para auditoria sobre o(s) 
arquivo(s) no ambiente do micro da auditoria interna. Caso a audarquivo(s) no ambiente do micro da auditoria interna. Caso a auditoria itoria 
do arquivo seja feita em computador de grande porte, o auditor do arquivo seja feita em computador de grande porte, o auditor 
deverdeveráá preparar comandos de JCL (linguagem de operapreparar comandos de JCL (linguagem de operaçção do ão do 
computador) para chamada do programa do auditor da biblioteca decomputador) para chamada do programa do auditor da biblioteca de
programas e, conseqprogramas e, conseqüüentemente, trabalho em cima do arquivo de entemente, trabalho em cima do arquivo de 
dados sob auditoria. O auditor deverdados sob auditoria. O auditor deveráá preparar uma Ordem de preparar uma Ordem de 
ProduProduçção para execuão para execuçção do seu programa de auditoria. Deverão do seu programa de auditoria. Deveráá ser ser 
considerado os dois seguintes aspectos:considerado os dois seguintes aspectos:

o auditor devero auditor deveráá catalogar seu programa na biblioteca de catalogar seu programa na biblioteca de 
programas.programas.

para ter certeza que seu arquivos de dados não sofreu para ter certeza que seu arquivos de dados não sofreu 
nenhuma alteranenhuma alteraçção, entre a geraão, entre a geraçção e anão e anáálise, deverlise, deveráá verificar os verificar os 
arquivos de arquivos de loglog/ / accountingaccounting..
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gg) an) anáálise dos resultados da auditoria do arquivo efetuado, via leiturlise dos resultados da auditoria do arquivo efetuado, via leitura a 
dos relatdos relatóórios obtidos ou acesso via terminal ao arquivo com os rios obtidos ou acesso via terminal ao arquivo com os 
resultados da auditoria.resultados da auditoria.

h) emissão de opinião com a elaborah) emissão de opinião com a elaboraçção do Relatão do Relatóório da Auditoria, rio da Auditoria, 
acerca das fraquezas identificadas.acerca das fraquezas identificadas.

i) documentai) documentaçção de todo o processo de auditagem com a elaboraão de todo o processo de auditagem com a elaboraçção ão 
de pastas de auditoria consolidando os papde pastas de auditoria consolidando os papééis de trabalho. is de trabalho. 
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