
Raio X do Exame de Suficiência 

Assuntos mais cobrados e o que você precisa saber de cada um.  

Questões 1 a 17 – Contabilidade Geral  

1 - Lançamentos contábeis  

ICMS, seguros (despesa de seguros, seguros pagos antecipadamente).  

2- Balanço patrimonial  

Classificação de contas (ativo, passivo e PL). Gasto na emissão de ações 

(Retificadora do PL).  

Saber fazer o cálculo de reservas, principalmente a reserva legal.  

3 – Ativo imobilizado  

O que entra ou não entra no custo do ativo imobilizado, depreciação (linear, 

quotas decrescentes) 

4 – Operações financeiras  

Folha de pagamento, operações financeiras, tratamento dos juros, 

duplicata descontada (passivo).  

Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa. 

Saber fazer o cálculo do ajuste a valor presente. 

Regime de competência x regime de caixa. 

5 – DRE  

Principalmente a parte de cima da DRE (Apuração da receita, receita líquida 

e do CMV).  

Até a parte de resultado antes dos tributos sobre o lucro.  

6 – DRA (Demonstração do resultado abrangente)  

O que é, o que é resultado abrangente total e o que são outros resultados 

abrangentes.  

7 – DLPA 

Distribuição do lucro para reservas, para aumento de capital social e 

apuração de dividendos.  



8 – DVA  

Conhecer a primeira parte, a segunda parte e principalmente o tratamento 

dos tributos.  

9 – DFC  

Quais são os fluxos, quais são os métodos e como elaborar.  

Classificação de cada uma das atividades.  

10 – Estoques/Operações com mercadoria 

Como os estoques são avaliados (item 9 do CPC 16).  

Tabela de controle de estoques (PEPS, UEPS, Custo médio) 

Pronunciamentos Contábeis  

11 – CPC 00 – Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade 

Características qualitativas das demonstrações contábeis.  

12 – CPC 01 – Teste de recuperabilidade 

Como fazer o teste de recuperabilidade passo a passo. 

Calcular o valor contábil. 

Calcular o valor justo líquido de despesa de venda e o valor em uso. 

Calcular o valor recuperável.  

13 – CPC 02 – Taxa de câmbio  

Conceitos: variação cambial, taxa de fechamento, moeda funcional.  

Como converter ativos, passivo e PL.  

Converter balanços de entidades do exterior e calcular o ajuste acumulado 

de conversão.  

14 – CPC 06 Arrendamento  

Como calcular os encargos e a depreciação (despesas de um 

arrendamento). 

Como contabilizar um arrendamento (valor presente).  

15 – CPC 15 Combinação de negócios  



Conceitos e como calcular: Goodwill, mais valia, compra vantajosa.  

16 – CPC 18 – Investimentos em coligadas e controladas 

Equivalência patrimonial 

Investimentos avaliados pelo método de custo  

Lucro não realizado  

17 - CPC 25 – Provisões, passivo contingente e ativo contingente 

Conceito de provisão e de passivo contingente. 

Conceito de ativo contingente.  

Como contabilizar uma provisão.  

18 - CPC 28 – Propriedade para investimento 

O que é uma propriedade para investimento.  

Onde contabilizar uma propriedade para investimento.  

Como avaliar uma propriedade para investimento. 

Como contabilizar a aquisição de uma propriedade para investimento.  

19 - CPC 31 – Ativo não circulante mantido para venda 

Ativo não circulante mantido para venda fica classificado no ativo 

circulante.  

Como contabilizar e avaliar.  

20 - CPCs que caem menos: 

CPC 36 – Consolidação 

CPC 32 – Tributos sobre o lucro  

CPC 29 – Ativos biológicos 

21 - Contabilidade de custos 

Três razonetes (matéria prima, custo de produto em elaboração, custo dos 

produtos acabados). 

Custeio por absorção e custeio variável.  

Custeio ABC 



Saber como encontrar custo da produção do período, custo dos produtos 

acabados, custo dos produtos vendidos.  

Saber calcular custo primário, custo de transformação.  

Saber encontrar equivalente de produção. 

23 - Contabilidade Gerencial e análise de demonstrações contábeis 

Calcular índices, principalmente os índices de liquidez.  

Calcular ciclo financeiro e ciclo operacional.  

Grau de alavancagem operacional, capital circulante e capital circulante 

líquido.  

24 – Código de ética 

Ler e decorar o Código de Ética TODO!  

25 – NBC PP 01 e NBC TP 01 – Perícia contábil 

Normas de fácil entendimento e pontos muito tranquilos de se obter se 

estudar.  

26 – Apuração de haveres 

Como fazer o cálculo da apuração de haveres.  

Outros assuntos: 

Tributário: conceito de tributos, espécies tributárias, conceito de sujeito 

ativo e sujeito passivo da obrigação tributária. 

Empresarial: tipos empresariais.  

Decreto lei 9295.  

NBC PG 12 

NBC PG 100 – Princípios éticos 

Margem de contribuição 

Ponto de equilíbrio contábil  


