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PLANO DE ESTUDOS 

PARA O EXAME SUFICIÊNCIA 2022.2 
 

Introdução 
 

Olá, querido(a) aluno(a)! 

Tudo bem com você? Espero que sim! 

Fui aluno do CFC de A a Z, e fui aprovado com 40 pontos no gabarito final 
do exame de suficiência de 2021-2. 
 
Me chamo Luciano Moreira, sou contador, e faço parte da equipe do 
Contabilidade Facilitada, sou monitor e coaching do CFC de A a Z. 
 
É com muita satisfação que apresentamos um plano de estudos completo 
para sua preparação para o Exame CFC 2022.2. É um plano de estudo 
completo, que irá te auxiliar e organizar os seus estudos, com certeza 
ajudará você ainda mais, para buscar a tão sonhada aprovação no exame 
de suficiência. 
 
Nossa ideia é disponibilizar o plano de estudos para todos os tipos de alunos 
(as), iniciantes, intermediários ou avançados, é para atender tanto quem 
tem o dia disponível para estudo, quanto aqueles alunos que tem sua rotina 
apertada e pouco tempo para estudar. 
Para qualquer dúvida nossa equipe está à disposição! 
 
Siga também o nosso perfil no Instagram: @contabilidadefacilitada 
Monitor e Coaching do CFC de A a Z: Luciano Moreira  
Instagram: @lucianowm  
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O Exame de Suficiência 2022.1, foi um exame que consideremos difícil, mas 
foi menos complexo que do ano anterior por exemplo, porém não importa 
se o exame está fácil, difícil ou extremamente difícil, a necessidade de 
estudarmos de forma correta e de forma estratégica, pois para sair vitorioso 
de uma prova que está cada vez mais complexa, temos que nos preparar de 
forma estratégica. 
Sabemos que os alunos ficam ansiosos(as), nervosos(as) e discordam 
muitas das vezes da Consulplan, mas se existe a banca e tem a prova, o jogo 
é fazer não adianta ficar indignado, pois o padrão de prova que vem sendo 
adotado no Exame CFC já pudemos perceber que não irá mudar e não 
podemos desistir do combate. 
Nós da contabilidade facilitada, estamos com uma equipe capacitada e nos 
aperfeiçoando mais ainda para cada prova, para apresentar aos nossos 
alunos uma preparação exemplar! 
Então diante disso, estamos disponibilizando este Plano de Estudos 
totalmente gratuito para você.  Para você se preparar para o EXAME DE 
SUFICIÊNCIA 2022.2 de forma antecipada e com tudo que é mais preciso 
para levar a sua aprovação, iremos direcionar sua preparação de forma 
adequada e que encaixe em sua rotina corrida! 
Mas claro, que toda preparação depende somente de você, então utilize 
este material que fizemos com carinho para sua preparação. 
De hoje até a prova temos mais ou menos 60 dias, com certeza você 
utilizará de acordo com sua disponibilidade. 
Hoje estudando com disciplina de 1h à 2h por dia é tempo o suficiente para 
chegar capacitado(a) no dia da prova, mas apenas estudando afinco terá 
resultado. 
É interessante salientarmos alguns pontos para vocês, são os dados 
estatísticos fornecidos pelo próprio CFC e do que sabemos até hoje sobre a 
prova, para que você possa ter conhecimento do padrão e do que é exigido.

1. O QUE SABEMOS SOBRE O EXAME DE SUFICIÊNCIA 
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Como já é de conhecimento a prova do Exame de Suficiência tem um índice 
histórico muito baixo de aprovação. Observe abaixo, o que mais causa a 
reprovação no Exame CFC. 
O índice de aprovação gira em torno de 30%, afinal o que explica um índice 
tão baixo de aprovação? Os motivos são diversos, podemos descrever 
alguns:  
 
 Estudar de forma errada; 
 Deixar para estudar em cima da hora; 
 Estudar por livros desatualizados; 
 Não se preparar para a prova; 
 Estudar por diferentes professores; 
 Não colocar uma rotina de qualidade em seus estudos; 
 Estudar por materiais ruins e sem contexto para o exame (Inclusive 
matérias que não consta no próprio edital); 
 Achar que os conhecimentos adquiridos durante sua formação 
acadêmica são suficientes para atingir a sua aprovação, seja ela presencial 
ou a distância (Você pode ter sido o aluno nota 10, mas se não estuda 
corretamente conforme vem sendo cobrado, irá tomar bomba!).  
 
Resumidamente, tem muitos outros motivos que poderíamos relacionar, 
mas o que mais ouvimos dos alunos são que a faculdade não preparou para 
a prova do exame, boa tarde dos alunos reclamam com frequência sobre 
isso! 
A prova do exame de suficiência é diferente das que estamos acostumados 
a estudar nas universidades seja ela presencial ou a distância. 
Para se preparar para provas de faculdade por exemplo, é diferente de se 
preparar para prova de um concurso, pois sabemos o quão puxado é, então 
não adianta deixar para última hora, o adequado é se preparar o quanto 
antes. 
Você não precisa estudar todo edital, basta estudar corretamente 
conforme vem sendo cobrado em provas anteriores, então antes de 
começar a estudar, veja o edital, bem como provas anteriores para saber o 
que realmente precisa ser estudado, e focar somente no que cai na prova.  
Desta forma, sua jornada para aprovação será concretizada, e para isso 
acontecer, basta somente sua dedicação. O que você espera para seu 
futuro? Somente os estudos podem mudar a sua vida e de sua família. Você 

2. INDÍCE DE APROVAÇÃO DO EXAME 

SUFICIÊNCIA 
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será um profissional da contabilidade capacitado a exercer a profissão e 
brilhar em sua carreira!  
 

 

 

 

Conforme o próprio CFC anunciou em suas redes sociais no dia 01/07/2022, 
a 2º edição do exame suficiência será em setembro, portanto é importante 
você saber do que é mais cobrado em sua prova, e manter o estudo em dia 
e sempre corrigindo as provas anteriores. Pois o processo de estudo até a 
prova é essencial, para poder saber o tempo gasto em cada questão e de 
como ela cobrada pela banca. 
Ter essas informações ajudará saber no que focar em seu estudo e em quais 
matérias dar prioridade. 
 A CONSULPLAN vem aplicando a prova para o exame desde 2018.1, e 
sabemos que o nível das provas só foram aumentando.  
Na edição 2021.2, a prova estava dificílima, considerada a mais difícil já 
aplicada para o exame até hoje. Mas a prova de 2022.1, a Consulplan 
manteve o padrão, mas com poucos erros e aparentemente tirou um pouco 
a mão, mas não pode dar mole, tem que se preparar adequadamente. 
  
Agora, vejamos como foi a distribuição das questões, aplicados pela banca 
CONSULPLAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Observe que contabilidade geral e os CPCs são o que representam a maior 
parte da prova. Mas não se deve esquecer das demais matérias cobradas, 
o importante é consolidar as matérias para ir preparado, absorver o maior 

3. ANALISE DO EXAME SUFICIÊNCIA 
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conteúdo possível, para ir para prova com confiança e garantir os 25 
pontos, é muito importante entender cada matéria cobrada pela banca.  
 
Faça uma autoanálise, e comece estudando pelas matérias com maior 
cobrança, pois vai demandar mais tempo, já as demais matérias com uma 
teoria básica, você consegue estudar com menos densidade, mas sempre 
revendo as que são passíveis de serem estudadas em poucos dias. 
 
A seguir, vamos fazer uma análise dos pontos mais importantes para sua 
preparação conforme as disciplinas que o edital propõe: 
 

  

E afinal, o que mais cai dentro de cada matéria? Listamos para vocês! 
 

 

 

Demonstrações Contábeis (DRE, Balanço Patrimonial, DFC, DVA), 
Classificação das contas, Depreciação, CPCs/NBC TGs às mais exigidas são: 
CPC-00: Estrutura Conceitual, CPC-01: Redução ao valor recuperável, CPC-
02: Taxa de Câmbio, CPC-03: DFC, CPC-04: Ativo Intangível, CPC-09: DVA, 
CPC-12: Ajuste a Valor Presente, CPC-16: Estoques, CPC-18: Investimentos 
em Coligadas, em Controladas, CPC-25: Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes, CPC-26: Apresentações das Demonstrações 
Contábeis, CPC-27: Ativo Imobilizado, CPC-29: Ativo Biológicos e CPC-46: 
Valor Justo. 
 
 
 
 

Contabilidade Geral, Normas - NBC TGs e CPCs: 

 



 

 

PLANO DE ESTUDOS CFC DE A A Z 

 

 

 

 

Nomenclaturas aplicáveis (custo, despesa e investimento); Classificação de   
custo direto e indireto, fixo e variável. Custo de produção do período, custo 
de produção acabada, custo primário e custo de produção. Ponto de 
equilíbrio. Custeio por absorção e custo direto. 
 
 

✔ Contabilidade Aplicada Ao Setor Público: Demonstração Contábeis 

Demonstração Contábeis (Lei n. 4.320/64 e MCASP/ NBC TSP 11). NBCs TSP. 
Receitas e Despesas. 
 
 

 

Análise das demonstrações (especialmente índices de liquidez e rotação, 
ciclo operacional e financeiro). Custos para tomada de decisão. 
 

 
 

Enfoques da Controladoria. Modelos de avaliação de desempenho das 
empresas. Sistemas de informações gerenciais. 
 
 
 

No edital consta apontamentos grandes, mas o que mais cai são esses: 
Direito Trabalhista (Contrato Individual de Trabalho: Alteração e suspensão 
e interrupção), Direito Comercial e Legislação Societária (Direito 
Empresarial - parte inicial e conceitual). Direito e Legislação Tributária 
(conceito de tributo, o que é fato gerador, o que é extinção, suspensão e 
exclusão do crédito tributário, quais os tributos de competência de cada 
ente). 
 
 
 

Juros Simples e Compostos. Descontos: Desconto comercial (por fora). 
Desconto racional (por dentro). Estatística - Descrição de Dados: Média, 
Mediana e Moda. 
 
 

 

Estrutura Conceitual (NBC TG 00 – R2). 
 

Contabilidade de Custos: 

 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 

 

Contabilidade Gerencial: 

 

Controladoria: 

 

Noções de Direito: 

 

Matemática Financeira e Estatística: 

 

Teoria da Contabilidade: 
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Código de Ética Profissional (NBC PG 01). NBC PG 100, Regulamento dos 
Conselhos. 
 
 
 

Auditoria está sendo cobrada com frequência na prova, alguns pontos que 
mais tem caído são: NBC TA: Normas Brasileiras de Contabilidade 
referentes à técnica de auditoria, mas que podem ser resolvidas com 
conhecimentos e dos conceitos básicos da matéria. Os tópicos que 
costumam ser mais importantes e que devem ser estudados são os 
seguintes: NBC TA 200, 300, 500, 700 e 705. 
 

 

 

NBC PP 01 – Perito Contábil. NBC TP 01 – Perícia Contábil. 
 
 
 

 
Interpretação de textos. 
 

 

 

Nosso cronograma está dividido em colunas e linhas. Na primeira coluna na 
linha 1 você tem a ordem cronológica do dia de estudo que no caso do 
Exemplo abaixo é dia 1, ao lado, da esquerda para a direita você terá a 
disciplina a ser estudada, no caso, Contabilidade geral, na terceira coluna 
os assuntos a serem estudados dentro da disciplina, e na quarta e última 
coluna o tempo que você dedicará aquele estudo, ou seja, SUA META 
DIÁRIA, note que: o tempo é uma sugestão, caso você domine bem o 
assunto pode diminui-lo ou caso necessite de mais estudo aumentá-lo.  

DIA DISCIPLINAS ASSUNTOS 
TEMPO DE 

ESTUDO 

1 
Contabilidade 

Geral 

Saber objeto, objetivo da contabilidade, técnicas contábeis, 
entender equação básica da contabilidade e tipos de situação 

líquida. 
 De 1h à 2h 

O plano de estudos contempla um roteiro de 60 dias de estudos, do dia 01 
ao dia 60 e está dividido por semanas, linhas 1 a 7; 8 a 14 e assim por diante, 
ou seja, sua META SEMANAL. 

Legislação e Ética Profissional: 

 

Auditoria Contábil: 

 

Perícia Contábil: 

 

Língua Portuguesa: 

 

4. COMO UTILIZAR O CRONOGRAMA 
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A cada dia, você estudará os assuntos descrito conforme a linha em que 
você se encontra na tabela do cronograma.  

Além dos módulos a serem estudados diariamente, no último dia da 
semana você fará uma bateria de questões relacionadas aos assuntos 
estudados desde o início da semana, de maneira cumulativa e fechando sua 
meta semanal. Este procedimento será repetido a cada dia até o fim do 
cronograma. 

 

METAS PARA 60 DIAS DE ESTUDO 

DIA DISCIPLINAS ASSUNTOS 
TEMPO DE 

ESTUDO 

22 
NBC TG 01 – 

Teste de 
Recuperabilidade 

Entender o conceito de recuperabilidade, sistemática de cálculo, 
periodicidade de realização do teste, teste de recuperabilidade do goodwill 

e reversão. 
1h30 

23 
NBC TG 02 – 

Taxa de Câmbio 

Entender a parte mais conceitual. Conceito de moeda funcional, moeda de 
apresentação, taxa de câmbio, taxa de fechamento, variação cambial. 

Entender o que influencia a determinação de moeda funcional (itens 9 e 
10 do CPC 02). 

1h30 

24 
NBC TG 04 – 

Ativo Intangível 

Saber o conceito de intangível, diferenciar fase de pesquisa de 
desenvolvimento, entender sobre a amortização, ágio por expectativa 

gerado internamente não pode ser reconhecido, mensuração do intangível 
= custo. Depois, amortização e recuperabilidade. 

1h30 

25 
NBC TG 06 -  

Arrendamento 
Mercantil 

Saber diferenciar arrendamento operacional e financeiro, conhecer a 
contabilização do arrendamento na visão do arrendatário e do arrendador, 

exceções da nova contabilização, mensuração do ativo arrendado. 
1h30 

26 
NBC TG 07 – 
Subvenção 

Governamental 

Conhecer o tratamento da Lei 6.404/76 Art. 195-A, e no que ela é aplicada, 
conhecer as formas de subvenções e a contabilizar. 

1h 

27 Resumo Reveja os resumos dos módulos NBCs TGs 01, 02, 04, 06 e 07,  2h 

28 Revisão 
Revisar e fazer exercícios de tudo que estudou até aqui, resolva as 

questões. 
2h 
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                                               METAS PARA 60 DIAS DE ESTUDO 

DIA DISCIPLINAS ASSUNTOS 
TEMPO DE 

ESTUDO 

1 Contabilidade Geral - 
Noções Iniciais 

Saber objeto, objetivo da contabilidade, técnicas contábeis, entender 
equação básica da contabilidade e tipos de situação líquida. 

De 1h à 2h 
2 

3 Contabilidade Geral - 
Lançamentos 

Contábeis 

Entender a sistemática dos lançamentos contábeis. Principais lançamentos: 
relacionados a compra de mercadorias 

(principalmente com ICMS Recuperável), despesas antecipadas de seguros 
e constituição de sociedade. 

De 1h à 2h 

4 

5 
Contabilidade Geral – 
Balanço Patrimonial 

Demonstrações contábeis obrigatórias pela Lei 6.404 e pelo CPC 26. 
Conceito de ativo, passivo e PL no novo CPC 00. Estrutura do balanço. 
Entender quais contas são classificadas em cada grupo. Conceito de 

propriedade para investimento. 

De 1h à 2h 

6 
Contabilidade Geral – 
Balanço Patrimonial 

Classificação das contas do PL. Quais são as reservas de capital. Quais são 
as reservas de lucros. Atenção especial: reserva legal, reserva de 

contingências, reserva de incentivos fiscais. 
De 1h à 2h 

7 Revisão 
Revisar os módulos: Noções Inicias, Lançamentos Contábeis e Balanço 
Patrimonial – Resolva todas questões novamente, reveja os vídeos de 

resumos e suas anotações. 
2h 
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METAS PARA 60 DIAS DE ESTUDO 

DIA DISCIPLINAS ASSUNTOS 
TEMPO DE 

ESTUDO 

8 
Contabilidade Geral - 

Ativo Imobilizado 

Conceito de Imobilizado. Reconhecimento inicial, o que entra e o que não 
entra. Mensuração subsequentes (Custo -

depreciação/amortização/exaustão -recuperabilidade.  
1h30 

9 
Contabilidade Geral- 

Ativo Imobilizado 
Depreciação acumulada. Cálculo da depreciação principalmente pelo 

método da linha reta e método da soma dos dígitos (Cole). 
1h 

10 
Contabilidade Geral - 

Estoques 
Entender a parte inicial da DRE (da receita bruta até a apuração do lucro 

bruto). Entender a apuração do CMV = EI + CO - EF. 
1h30 

11 
Contabilidade Geral - 

Estoques 
VRL, menor). Custo do estoque, o que entra e o que não entra. PEPS, UEPS e 

Custo Médio. Conceito e saber utilizar a tabela de controle de estoques. 
1h30 

12 
Contabilidade Geral – 

Operações 
Financeiras 

Classificação da duplicata descontada. Despesas e receitas antecipadas. 
Folha de pagamento, o que é encargo do empregador e o que é do 

empregado. 
Contabilização da folha de pagamento. Perdas estimada com créditos de 

liquidação duvidosa. Como contabilizar. Ajuste a valor presente. 

1h30 

13 
Contabilidade Geral - 

DRE 
Entender a estrutura pela Lei 6.404 e pelo CPC 26. Principal aqui é decorar 

as duas estruturas. 
2h 

14 Revisão 
Revisar os módulos: Ativo Imobilizado, Balanço Patrimonial e Ativo 
Imobilizado, Operações Financeiras e DRE – Resolva todas questões 

novamente, reveja os vídeos de resumos e suas anotações. 
2h 
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METAS PARA 60 DIAS DE ESTUDO 

DIA DISCIPLINAS ASSUNTOS 
TEMPO DE 

ESTUDO 

15 
Contabilidade 
Geral – DLPA e 

DMPL 

DLPA e DMPL – Entender os lançamentos que afetam ou não o total do PL, 
Afetam: dividendos, lucro ou prejuízo do exercício, ações em tesouraria, 
aumento de capital. Não afetam: constituição de reservas, reversão de 

reservas, aumento de capital com reserva de lucros. 

1h30 

16 
Contabilidade 
Geral – DVA 

DVA – Estrutura parte de cima e atenção ao tratamento dos tributos. 1h30 

17 
Contabilidade 

Geral - DFC 

DFC - Saber quais são os três fluxos da 
DFC e o que compõe cada fluxo. Diferença entre os métodos direto e indireto. 

Método direto (faz direto), Método indireto, faz pela DRE (esse é o mais 
cobrado). Atenção aos juros e dividendos. 

1h30 

18 Revisão 
Revisar os módulos: DLPA, DMPL, DVA e DFC – Resolva todas questões 

novamente, reveja os vídeos de resumos e suas anotações. 
2h 

19 
NBC TG – 00 – 

Estrutura 
Conceitual 

Estudar Objetivos das demonstrações contábeis. 
Estudar as características qualitativas são os principais pontos. Atenção com a 

volta da prudência que é bastante importante. 
1h30 

20 Revisão Revisar o módulo: NBC TG – 00, reveja os vídeos de resumos e suas anotações. 2h 

21 SIMULADO 
Resolva uma prova de 2021.1, e assista a correção do professor, faça no 

horário da prova para ir acostumando seu cérebro. 
4h 
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METAS PARA 60 DIAS DE ESTUDO 

DIA DISCIPLINAS ASSUNTOS 
TEMPO DE 

ESTUDO 

22 
NBC TG 01 – Teste de 

Recuperabilidade 

Entender o conceito de recuperabilidade, sistemática de cálculo, 
periodicidade de realização do teste, teste de recuperabilidade do goodwill 

e reversão. 
1h30 

23 
NBC TG 02 – Taxa de 

Câmbio 

Entender a parte mais conceitual. Conceito de moeda funcional, moeda de 
apresentação, taxa de câmbio, taxa de fechamento, variação cambial. 

Entender o que influencia a determinação de moeda funcional (itens 9 e 10 
do CPC 02). 

1h30 

24 
NBC TG 04 – Ativo 

Intangível 

Saber o conceito de intangível, diferenciar fase de pesquisa de 
desenvolvimento, entender sobre a amortização, ágio por expectativa 

gerado internamente não pode ser reconhecido, mensuração do intangível 
= custo. Depois, amortização e recuperabilidade. 

1h30 

25 
NBC TG 06 -  

Arrendamento 
Mercantil 

Saber diferenciar arrendamento operacional e financeiro, conhecer a 
contabilização do arrendamento na visão do arrendatário e do arrendador, 

exceções da nova contabilização, mensuração do ativo arrendado. 
1h30 

26 
NBC TG 07 – 
Subvenção 

Governamental 

Conhecer o tratamento da Lei 6.404/76 Art. 195-A, e no que ela é aplicada, 
conhecer as formas de subvenções e a contabilizar. 

1h 

27 Resumo Reveja os resumos dos módulos NBCs TGs 01, 02, 04, 06 e 07,  2h 

28 Revisão 
Revisar e fazer exercícios de tudo que estudou até aqui, resolva as 

questões. 
2h 
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METAS PARA 60 DIAS DE ESTUDO 

DIA DISCIPLINAS ASSUNTOS 
TEMPO DE 

ESTUDO 

29 
NBC TG 25 – Provisões e 

Passivos Contingente 

Distinguir provisões e passivos contingentes. Provisão, provável e 
contabiliza. Passivo contingente, possível e não contabiliza. Além disso, 

conceito de ativo contingente, provável e não contabiliza. 
1h30 

30 
NBC TG 28 – 

Propriedade para 
Investimento 

Propriedade para investimento. Conceito e formas de avaliação. Valor 
justo ou custo. 

1h30 

31 
NBC TG 29 – Ativo 

Biológicos 

Entender conceito de ativo biológico e planta portadora. Entender a 
sistemática do ativo biológico, produto agrícola, produto resultante de 

processamento. Avaliação do ativo biológico. 
1h30 

32 
NBC TG 31 – Ativo Não 

Circulante MV 

Ativo Não Circulante Mantido para Venda, entender Conceito e 
características.  Forma de avaliação. Valor contábil ou valor de venda dos 

dois o menor. 
1h30 

33 
NBC TG 32 – Tributos 

Sobre o Lucro 
Conceito de valor justo (mensuração de mercado). Mercado principal 
(maior volume e nível de atividade) e mais vantajoso (mais lucrativo). 

1h 

34 
NBC TG 36 – 
Consolidação 

Entender Lei 6.404, Art. 249, art. 250 e seu Parágrafo único, e seu 
parágrafo 4º, e resolver questões. 

1h30 

35 Resumo 
Reveja os resumos dos módulos NBCs TGs 25, 28, 29, 31, 32 e 36, refaça 

as questões. 
2h 

 

 



 

 

PLANO DE ESTUDOS CFC DE A A Z 

 

 

METAS PARA 60 DIAS DE ESTUDO 

DIA DISCIPLINAS ASSUNTOS 
TEMPO DE 

ESTUDO 

36 NBC TG 46 – Valor Justo 
Entender o objetivo do pronunciamento, entender sua aplicabilidade e o 

conceito de suas características. 
1h30 

37 Outros CPCs Conceitos de CPC 15, CPC 18, CPC 22, CPC 23, CPC 24 e CPC 41. 2h 

38 

Contabilidade Gerencial - 
Análise das 

Demonstrações 
Contábeis 

Análise das demonstrações (Especialmente índices de liquidez e rotação, 
ciclo operacional e financeiro). Custos para tomada de decisão. 

1h30 

39 Teoria da Contabilidade 
Estudar Evolução histórica da contabilidade, abordagens do PL   escolas 

contábeis. 
1h 

40 Revisão 
Revisar e fazer exercícios de tudo que estudou até aqui, resolva as 

questões. 
2h 

41 

Legislação e Ética 
Profissional 

Ética: conhecer toda a NBC PG 01. Norma curta e rápida de leitura. 
Conhecer Deveres, Vedações, Permissibilidades. Publicidade e valor dos 

serviços, Penalidades, Atenuantes e Agravantes. 
1h 

42 

Atribuições do CFC e do CRC. Contrato de prestação de serviços.  Carta 
de Responsabilidade de Administração. Diferença entre Normas 

Profissionais e Normas Técnicas (Resolução 1.328/2011). NBC PG 100. 
Princípios Éticos. Programa de Educação Continuada. NBC PG 12. Quem 

é obrigado e quais são as entidades capacitadoras. 

1h 
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METAS PARA 60 DIAS DE ESTUDO 

DIA DISCIPLINAS ASSUNTOS 
TEMPO DE 

ESTUDO 

43 Revisão Revisar Legislação e Ética Profissional, fazer exercícios que errou. 1h30 

44 

Contabilidade de 
Custos 

Conceito de gasto, desembolso, custos, investimento e despesa. Conceito de 
perda normal e anormal. 

1h30 

45 

Conceito de custo primário, custo de transformação, custo do período, custo 
da produção acabada, custo do produto vendido. Classificação de custo em 

direto e indireto, fixo e variável. Entender quando é uma produção por ordem 
e quando é produção contínua. 

1h 

46 Custeio por absorção e variável. Conceitos e diferenças. Custeio ABC. 1h 

47 
Três razonetes básicos da contabilidade de custos: matéria-prima, produtos 
em elaboração e produtos acabados, Custo Padrão. Entender o cálculo do 

custo padrão, e o método XI. Formação de preço (markup). 
1h30 

48 
Revisão de todo 

conteúdo de Custos 
Reveja suas anotações de custo, faça as questões que mais teve dúvidas e 

errou.  
2h 
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METAS PARA 60 DIAS DE ESTUDO 

DIA DISCIPLINAS ASSUNTOS 
TEMPO DE 

ESTUDO 

49 
Noções de Direito 

Empresarial 

Conceito de empresário. Diferença de empresário individual e sociedade 
empresária. Código Civil. Art. 966, parágrafo único. Art. 967 e 1.150. Capacidade 

e impedimento, artigo 972, 973 e 974. EIRELI. Principais características. 
Sociedade entre cônjuges e empresário casado. Conceito de estabelecimento 

empresarial. Art. 1.142, Capacidade e impedimento, artigo 972, 973 e 974. 
EIRELI. Principais características. Sociedade entre cônjuges e empresário casado. 

Conceito de estabelecimento empresarial. Art. 1.142. 

1h30 

50 
Noções de Direito 

Tributário 

Noções de tributário. Conceito de tributo. Espécies tributárias, Diferença entre 
obrigação principal e acessória. Sujeito ativo e passivo da obrigação tributária. 

Hipóteses de suspensão exclusão e extinção do crédito tributário. 
1h30 

51 
 

Perícia Contábil 
NBC PP 01. Conceito de perito, perito do juízo, perito oficial, perito assistente. 

Impedimento e suspeição. Diferenças. Proposta de honorários equipe. 
 

1h30 

52 Perícia Contábil 
NBC TP 01. Conceito de perícia contábil. Conceito de termo de diligência. 

Responsabilidade pelo trabalho em equipe. Procedimentos Periciais 
(VIAMCEITA).  Diferença entre laudo pericial e parecer técnico. 

1h30 
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53 

Contabilidade 
Pública 

Características qualitativas da 
informação; conceitos de ativo, passivo, situação patrimonial líquida, VPA e 
VPD; bases de mensuração dos ativos e passivos. Princípios orçamentários, 

receita e despesa orçamentária (classificação, etapas), créditos orçamentários. 
(Veja apenas Resumos e resolva questões). 

1h30 

54 

Entender a definição, reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
estoques, imobilizado, intangível, propriedade para investimento, e a parte de 

provisões, passivos contingentes e ativos contingente. 
Conceito, objetivos, alcance do PCASP; natureza da informação; códigos e 

atributos das contas; regra de integridade. Entender a parte mais introdutória, 
visto que a cobrança não chega a ser muito aprofundada.  (Veja apenas 

Resumos e resolva questões). 

1h30 

55 Auditoria Contábil 
Principais normas: NBC TA 200, NBC TA 

700 e 705, NBC TA 500. (Veja apenas Resumos e resolva questões). 
1h30 
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METAS PARA 60 DIAS DE ESTUDO 

DIA DISCIPLINAS ASSUNTOS 
TEMPO DE 

ESTUDO 

56 
Matemática Financeira 

e Estatística 

Juros Simples e Compostos, Desconto Comercial (Por fora), Desconto 
Racional (Por dentro), Descrição de Dados: Média, Mediana e Moda. 

(Resolva as questões). 
1h30 

57 SIMULADO 
Resolva a prova de 2021.2, e assista a correção do professor, faça no 

horário da prova para ir acostumando seu cérebro. 
4h 

58 Revisão Geral Revise os pontos que mais sente dificuldades De 1h30 à 4h 

59 Revisão Geral 
Reveja os mapas mentais que você fez e os disponíveis no curso de 

preferência da matéria que ainda tenha dificuldade. 
De 1h30 à 4h 

60 SIMULADO 
Resolva uma prova de 2022.1, e assista a correção do professor, faça no 

horário da prova para ir acostumando seu cérebro. 
4h 
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É fundamental que você tenha cumprido 100% do plano de estudo, 
dependendo da porcentagem do plano que você conseguiu cumprir e de 
quanto tempo falta para o dia da próxima edição após a divulgação do 
edital. 
 
 Consideração 1: Se você conseguiu cumprir 100% das metas 
propostas e faltam muitos dias para a prova, resolva as edições anteriores 
do exame a partir de 2018.1, e reveja suas revisões e simulados já feitos 
para sanar as últimas dúvidas. 
 
 Consideração 2: Se você conseguiu cumprir 100% das metas 
propostas, mas a data da prova já está próxima, foque apenas em revisões 
finais, você pode também participar da super revisão de véspera disponível 
gratuitamente. 
 
 Consideração 3: Mas se você não conseguiu cumprir todo o plano de 
estudo, e ficou faltando 80 a 60% para o termino do plano de estudo, e está 
a duas semanas da prova, foque em resolver questões, reveja suas 
anotações, e resolva as provas anteriores, e não deixe de participar da super 
revisão de véspera. 

 

 Consideração 4: Caso você não tenha chegado a 50% do plano de 
estudos, resolva as provas anteriores, reveja suas anotações e não deixa de 
participar da super revisão de véspera disponível gratuitamente. 

 

 Consideração 5: E se você ainda não é nosso aluno(a), e sente que 
não está preparado(a) e bate aquela insegurança, seja você aquele aluno(a) 
que está com 10, 50 ou 100% do plano de estudo completo, e considera 
que não está capacitado(a) para a prova, você pode adquirir CFC para 
Desesperados, e participar da super revisão na semana que antecede a 
prova, fazendo parte da Turma de Reta Final para o Exame de Suficiência, 
essa turma é 100% focada naquilo que é necessário para a sua aprovação, 
terá acesso a material com direcionamento de estudo diário, questões 
resolvidas, materiais resumidos, semana de revisão de véspera, mapas 
mentais, fórum de dúvidas e mais, aproveite essas excelentes ferramentas 
de estudo disponibilizadas e se dedique para valer. 

 

6. CONSIDERAÇÕES PARA RETA FINAL 
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 Areje a cabeça na véspera, não se desespere e separe um momento 
para relaxar, não estude até tarde, nervosismo só atrapalha. 
 

 No dia anterior da prova, faça uma alimentação adequada, escolha 
comidas leves, evite frituras no período da noite, coma frutas e sanduíches 
leves são recomendados. E no dia lembre-se que sair de barriga vazia vai 
atrapalhar o rendimento. 
 

 No dia da prova, você pode levar lanche, aposte em lanches rápidos 
que não tirarão muito do seu tempo mas que te saciem, já que a prova é 
bem no horário do almoço. 
 

 Leve todos os itens necessários que o edital permite, documentos e 
canetas devem estar à mão na hora de sair de casa, confira no dia anterior 
seu documento e separe as canetas azul e preta. A caneta azul utilize para 
grifar as palavras que no anunciado constar EXCETO, INCORRETO E 
CORRETO, além de valores e informações que considerar importantes. 
 

 Chegue adiantado, é importante que saia com antecedência, 
considerando que podem acontecer imprevistos, veja o itinerário no dia 
anterior ou na semana da prova, para não ter erro. 
 

 Faça um intervalo durante a prova, ir rapidamente ao banheiro e 
lavar o rosto pode renovar o ânimo além de refrescar a cabeça, pois a 
Consulplan sabemos que faz questões com textos enormes. 
 

 Preocupe-se em sempre dar o seu melhor, independe dos demais 
concorrentes, se você leu e releu uma questão e não está conseguindo 
desenvolver um raciocínio, não perca tempo nela. PULE, e caso sobre 
tempo após resolver todas questões, volte nas que deixou de fazer e tente 
novamente. Não perca minutos preciosos insistindo, pois eles podem te 
fazer falta e você acabar tendo que chutar questões que provavelmente 
teria êxito em acertar. 

 

 

 

7. ORIENTAÇÕES PARA O DIA DA PROVA 
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  Se você sabe que tem dificuldade em determinada matéria, deixa ela 
para o final. Comece pelos assuntos que você domina, aqueles cuja que 
tenha mais facilidades, para evitar que se desespere e abale seu emocional 
já no início da prova. Lembre-se que você no começo da prova tem que ter 
confiança, então ir direto para questão tem mais facilidade e conhecimento 
dará a confiança que precisa. 

 

 Se você é nosso aluno, já conhece como identificar aquela questão 
que é possível responder na sagacidade, algumas questões aparentemente 
enormes e com vários cálculos podem ser resolvidas analisando e 
eliminando as alternativas facilmente. 
 

 Não entregue o cartão de resposta em BRANCO, sempre marque 
alguma resposta, mesmo se não fizer ideia de qual seja a resposta, o exame 
não retira pontos por erros, então se não houver outra saída, feche os olhos 
pede pra Deus e chuta. 
 

 Se possível, se for chutar, elimine as alternativas que você tem 
certeza que não é, e chute entre aquelas que sobraram. Se não tiver a 
mínima ideia, chute a letra que menos marcou na prova. 
 

 Não deixe para os últimos minutos, se possível deixe no mínimo 20 
minutos para passar as questões para o gabarito, mesmo se ainda tiver 
faltando questões para resolver. Passe todas que você já assinalou e com 
calma, se for possível, resolva as restantes. Não corra o risco de ter que 
passar gabarito correndo e errar uma que tinha certeza, ou acabar o tempo 
antes e não preencher e perder pontos certeiros. 
 

 Após o termino da prova, nossos professores estarão AO VIVO, para 
a correção extraoficial, assim já terá ideia de como foi na prova. 
 

 Acredite sempre em VOCÊ! Tenha consciência de que sua 
AUTOESTIMA e OTIMISMO são fundamentais para sua aprovação. 

 

 
 
 

https://youtu.be/AU8UYdyvWAA
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 No dia da prova, respire fundo e mantenha-se calmo. Lembre-se que 
você já estudou tudo que precisava.  
 
 
Estimamos uma excelente prova!  
 
Conte conosco nessa jornada! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


