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CFC De A a Z  

Seja muito bem-vindo(a)! 

Olá, querido(a) aluno(a),  

Neste plano de Estudos, separamos algumas dicas valiosas para que você obtenha sucesso na sua 

caminhada rumo à aprovação no Exame de suficiência do CFC. 

Uma boa preparação exige, indispensavelmente, disciplina, foco, estudo da teoria combinado com 

revisões periódicas, muitas questões e simulados. Porém, antes de utilizar o plano de estudos ou 

qualquer um dos métodos ou ferramentas de estudo aqui apresentados, veja se ele é compatível 

com sua linha de aprendizado. 

A grande verdade é que não existe um segredo, nem um método milagroso para a aprovação, mas, 

lembre-se: O melhor método é aquele em que você se adapta e tem melhor desempenho nos seus 

estudos, mesmo que ele seja só seu e grande parte dos casos de insucesso, o problema resume-se 

apenas na falta de disciplina e foco nos estudos. 

 

Bons estudos!  

Vamos lá? 
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1. A planilha 

 

Essa planilha foi desenvolvida para alunos considerados intermediários a avançados, tendo em vista 

que o requisito básico para ser aprovado no exame de suficiência é a aprovação no Curso de Ciências 

Contábeis em nível Superior e obtenção do Diploma de Bacharel em Ciências Contábeis, ou seja, o 

aluno já estudou anteriormente algumas destas disciplinas ainda que em nível básico.  

 

A planilha foi feita para a preparação para a prova do Exame de Suficiência em 90 dias, com uma 

carga média diária de 1 hora de estudos, podendo variar para mais ou para menos de acordo com a 

complexidade e importância do tema a ser estudado. A carga total de estudo será de 119 horas de 

estudo. 

 

2. Como adequar a planilha sua rotina? 

 

Seria impossível montar um plano de estudos que se encaixasse perfeitamente com a realidade de 

todos, por isso cada aluno deverá fazer os ajustes necessários para que ela seja bem aproveitada. 

Seguem algumas dicas para você possa fazer isso: 

 

• Para adquirir novos hábitos, a Teoria dos 21 dias sugere que você faça algo na prática por 21 

dias ininterruptos. Por exemplo: estudar em casa por 21 dias sem pular nenhum dia. A ideia 

é que se faça algo repetidamente, até que se torne automático. No entanto, as primeiras 

semanas poderão ser um pouco cansativas, mas logo seu organismo se habitua a rotina de 

estudos. 

• Apesar das metas diárias terem sido pensadas para que possam ser cumpridas em 1h00 em 

média, há uma certa variação decorrente da diferença de tempo das aulas e da extensão dos 

livros digitais, tanto para mais como para menos. Caso seja necessário você pode por 

exemplo. Adiar uma revisão, porém só deixe de cumpri-la caso seja extremamente 

necessário. As revisões são feitas para trabalhar com sua curva de esquecimento (ver e-book 

de métodos de estudo). Deixa-las de lado vai fazer com que você esqueça as disciplinas já 

estudadas.  

• Caso você consiga cumprir a meta do dia e ainda te sobrar tempo livre para estudos, adiante 

as próximas metas. 

• O tempo para cumprimento de cada meta dependerá da velocidade que você assiste às 

videoaulas (recomendável assistir pelo menos em 1,5x- caso não atrapalhe seu raciocínio), do 

seu ritmo de leitura e o tempo que gasta para resolver as questões. 

• O modo como você verá a teoria dependerá do seu autoconhecimento para identificar qual 

método você tem mais facilidade: videoaulas ou PDF’s. Como esse plano foi montado 

pensando em alunos intermediários, é provável que as videoaulas sejam mais proveitosas em 
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um primeiro contato com os assuntos. 

• Considere, por exemplo, cumprir 2 metas no Sábado para descansar no Domingo. 

• O cronograma considera um estudo completo de todas as matérias do edital (com exceção 

de Português), partindo do princípio de que quem está seguindo este plano é um estudante 

intermediário e deve estudar a teoria completa, mas, caso você já se garanta em alguma 

disciplina, cumpra apenas o tópico de revisão dela e pule para a próxima. 

• Faça uma planilha de controle de questões. Através delas você conseguirá identificar seus 

pontos fortes e fracos e, com isso, estudar de maneira a dar ênfase no estudo das suas 

dificuldades. Faça resumo ou grife os slides para que este material possa ser utilizado como 

material de resumo. 

• O plano de estudos foi desenvolvido considerando a incidência de cada matéria nas edições 

anteriores, dando prioridade nos estudos daquelas que mais aparecem. 

 

3. Dicas para a hora dos estudos 

• Cronometre seu tempo de estudos para evitar que se autossabote. Defina uma quantidade 

diária de tempo que estudará e cumpra-o, vale usar um cronometro ou relógio, não use 

aplicativos de celular para não cair na tentação das redes sociais. 

• Pause o cronômetro sempre que pausar os estudos por qualquer motivo, isso evita que você 

se engane achando que estudou 2 horas no dia, mas, na verdade, só se concentrou por 30 

minutos. 

• Se possível, defina um local fixo de estudos e organize seu cantinho, longe das distrações 

(nada de celular por perto), que seja iluminado e arejado, para que o “sono” não bata. 

•  NUNCA estude deitado, nem se estiver somente vendo videoaulas, seu corpo vai associar 

aquele momento ao momento de descanso e você não conseguirá manter máxima 

concentração. 

• Se você trabalha e estuda, tente estudar ao menos 30 min antes de ir para o trabalho pois, 

independente do dia que você tenha dali para a frente, já terá garantida aquela meia horinha. 

Além disso, na parte da manhã nossa cabeça está mais relaxada, ao final do dia pode ser mais 

difícil vencer o cansaço. 

• Não faça longas sessões de estudo, deixe sempre um pequeno intervalo para arejar a mente. 

Por exemplo: a cada 1h de estudo, descanse 10 minutos. 

• Você pode aplicar também a técnica pomodoro (veja e-book métodos de estudo), que 

consiste em dividir o trabalho em períodos de 25 minutos, separados por breves intervalos.  

• Se tiver pequenos intervalos na sua rotina, que não são suficientes para estudar a teoria, 

aproveite-os para resolver questões.  

• Imprima ou salve em seu celular os mapas mentais, pois eles são uma forma rápida de revisão, 

e que assim poderão ser acessados a qualquer momento. Parou para ir ao banheiro? Abra um 

mapa mental, rs. 
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4. Como utilizar o cronograma de estudos? 

Nosso cronograma está dividido em colunas e linhas. Na primeira coluna na linha 1 você tem a ordem 

cronológica do dia de estudo, no exemplo abaixo é dia 1, ao lado, da esquerda para a direita você 

terá a disciplina a ser estudada, Contabilidade geral, na terceira coluna os assuntos a serem 

estudados dentro da disciplina, na quarta coluna o tempo que você dedicará aquele estudo e na 

quinta e última coluna a disciplina (“matéria”) onde você encontrará o assunto a ser estudado, 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. 

 

O plano de estudos contempla um roteiro de 90 dias de estudos, do dia 01 ao dia 90 e está dividido 

por semanas, linhas 1 a 7; 8 a 14 e assim por diante, ou seja, sua META SEMANAL. 

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 e semana até o fim do 

cronograma. 
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5. Plano de Estudos de 90 dias para o Exame do CFC. 

 

Metas para 91 dias de estudo 

SEMANA 1 

DIA DISCIPLINA ASSUNTOS TEMPO ONDE 
ENCONTRAR 

1 
Contabilidade 
Geral - Noções 

Iniciais 

Saber objeto, objetivo da contabilidade, técnicas 
contábeis, entender equação básica da 

contabilidade e tipos de situação líquida. 

40 min à 
1h30 Contabilidade 

geral 
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. 

40min   
à 

1h30 Contabilidade 
geral. 4 

5 

 
Resumo 

 
Reveja os resumos dos módulos Noções Iniciais e 

Lançamentos Contábeis e refaça as questões. 

 
1h30 

Noções  Iniciais 
e 

Lançamentos 
Contábeis. 

6 

 
Revisão 

 
Revisar e fazer exercícios de tudo que estudou na 

semana. 

 
1h30 

Noções  Iniciais 
e 

Lançamentos 
Contábeis. 

7 

 
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 40 
min à 
1h30 

 
Balanço 

Patrimonial. 

 

SEMANA 02  

DIA DISCIPLINA ASSUNTOS TEMPO ONDE 
ENCONTRAR 

8 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 40 
min à 
1h30 

Balanço 
Patrimonial. 

9 
Contabilidade 

Geral 
- Ativo 

Imobilizado 

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

depreciação/amortização/exaustão -
recuperabilidade. 

De 40 
min à 
1h30 

 
Ativo 

Imobilizado 

10 

Contabilidade 
Geral- 
Ativo 

Imobilizado 

Depreciação acumulada. Cálculo da depreciação 
principalmente pelo 

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

De 40 
min à 
1h30 

Ativo 
Imobilizado 

11 
 

Resumo 
Reveja os resumos dos módulos Balanço Patrimonial 

e Ativo Imobilizado e refaça as questões. 
 

1h30 
Balanço 

patrimonial e 
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ativo 
imobilizado 

12 

 
Revisão 

 
Revisar e fazer exercícios de tudo que estudou na 

semana. 

 
1h30 

Balanço 
Patrimonial e 

ativo 
imobilizado 

13 

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. 

De 40 

min à 
1h30 

Estoques 

14 
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. 

De 40 
min à 
1h30 

 

 

SEMANA 03  

DIA DISCIPLINA ASSUNTOS TEMPO ONDE ENCONTRAR 

15 

Contabilidad
e 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. 

40 

min 
à 

1h30 

Operações 
Financeiras. 16 

17 Contabilidade 
Geral - DRE 

Entender a estrutura pela Lei 6.404 e pelo 

CPC 26. Principal aqui é decorar as duas 
estruturas. 

40 

min 
à 1h30 

DRE 

18 
 

Resumo 

Reveja os resumos dos módulos Estoques, 
Operações Financeiras e DRE, e refaça as 

questões. 

 
1h30 

Estoques, 
Operações 

Financeiras e DRE. 
 19 

 
Revisão 

 
Revisar e fazer exercícios de tudo que estudou 

na semana. 

 
1h30 

20 
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. 

 
40 min  
à 1h30 

 
    DLPA e DMPL. 

21 Contabilidade 
Geral – DVA 

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

40 min 
à 1h30 

DVA. 

SEMANA 04  

DIA DISCIPLINA ASSUNTOS TEMPO ONDE 
ENCONTRAR 

22 Resumo 
Reveja os resumos dos módulos DLPA, DMPL e 

DVA. 
1h30 DLPA, 

DMPL e DVA. 

23 Revisão 
Revisar e fazer exercícios de tudo que estudou 

na semana. 
1h30 DLPA, 

DMPL e DVA. 
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SEMANA 05  

DIA DISCIPLINA ASSUNTOS TEMPO ONDE ENCONTRAR 

29 
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. 

40 min à 
1h30 

NBC TG 01 – 
Teste de 

Recuperabilidade. 

30 
 

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). 

 
40 min à 

1h30 

NBC TG 02 - Taxa de 
Câmbio. 

31 
 

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. 

 
40 min à 

1h30 

NBC TG 04 – Ativo 
Intangível. 

32 

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. 

 
40 min à   

1h30 

NBC TG 06 - 

Arrendamento 
Mercantil. 

33 
NBC TG 07  

Subvenção 

Conhecer o tratamento da Lei 6.404/76 
Art. 195-A, e no que ela é aplicada, 

40 min à  
1h30 

NBC TG 07 - 
Subvenção 

24 

 

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. 

 
De 40 
min à 
1h30  

DFC. 

25 
NBC TG – 00 – 

Estrutura 
Conceitual 

Estudar Objetivos das demonstrações 
contábeis. 

De 40 
min à 
1h30 

NBC TG  00 – 
Estrutura 

Conceitual. 

26 
NBC TG – 00 – 

Estrutura 
Conceitual 

Estudar as características qualitativas são os 
principais pontos. Atenção com a volta da 

prudência que é bastante importante. 

 
De 40 
min à 
1h30 

 
NBC TG 00 – 

Estrutura 
Conceitual. 

27 Resumo Reveja os resumos de DFC e NBC TG 00. 1h30 DFC e 
NBC TG 00. 

28 Revisão 
Revisar e fazer exercícios de tudo que estudou 

na semana. 
1h30 DFC e 

NBC TG 00. 
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Governamental conhecer as formas de subvenções e a 
contabilizar. 

Governamental. 

34 
 

Resumo 
 
Reveja os resumos das NBCs TGs 01, 02, 

04, 06 e 07. 

 
1h30 

NBCs TGs: 01, 
02, 04, 

06 e 07. 

35 
 

Revisão 
 

Revisar e fazer exercícios de tudo que 
estudou na semana. 

 
1h30 

NBCs TGs: 01, 
02, 04, 

06 e 07. 

 

SEMANA 06  

DIA DISCIPLINA ASSUNTOS TEMPO ONDE ENCONTRAR 

36 

 
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. 

 
40 min à 

1h30 

NBC TG 25 – 
Provisões e 

Passivos 
Contingente. 

37 

NBC TG 28 – 

Propriedade 

para 
Investimento 

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

custo. 
40 min à 

1h30 

NBC TG 28 – 
Propriedade 

para Investimento. 

38 
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. 

40 min à 
1h30 

NBC TG 29 – 
Ativo 

Biológicos. 

39 
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. 

40min 
à 1h30 

Ativo Não Circulante 
MV. 

40 

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). 

 

 

40 

min 

à 
1h30 

Tributos 
Sobre o Lucro. 

41 
 

Resumo 

 
Reveja os resumos das NBCs TGs 25, 28, 

29, 31 e 32. 

 
1h30 

NBCs TGs: 25, 
28, 29, 31 

e 32. 

42 
 

Revisão 

 
Revisar e fazer exercícios de tudo que 

estudou na semana. 

 
1h30 

NBCs TGs: 25, 
28, 29, 31 

e 32. 

 

SEMANA 07  

DIA DISCIPLINA ASSUNTOS TEMPO ONDE ENCONTRAR 

43 NBC TG 36 
Consolidação 

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

resolver questões. 

40 min à 
1h30 

NBC TG 36 – 
Consolidação. 
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44 

NBC TG 46  

Valor 
Justo 

Entender o objetivo do 

pronunciamento, entender sua 

aplicabilidade e o 

conceito de suas características. 

40 

min à 

1h30 

NBC TG 
46 – Valor Justo. 

45 Outros CPCs 
Conceitos de CPC 15, CPC 18, CPC 22, 

CPC 23, CPC 24 e CPC 41. 

40min 

à 

1h30 

Outros 
CPCs. 

46 
 

Resumo 

 
Reveja os resumos das NBCs TGs: 36, 46 

e Outros CPCs. 

 
1h30 

NBCs TGs: 36, 
46 e 

Outros CPCs. 

47 
 

Revisão 

 
Revisar e fazer exercícios de tudo que 

estudou na semana. 

 
1h30 

NBCs TGs: 36, 
46 e 

Outros CPCs. 

48 
Revisão de todo 

conteúdo 

Faça revisão de todo conteúdo, volte nos 
assuntos que mais teve dificuldades e 

reveja sua anotação, resolvas as 
questões que errou. 

 
2h30 

Tudo estudado 
até 

aqui. 

49 SIMULADO Faça simulado da prova 2019.1 4h Provas 
Anteriores. 

 

SEMANA 08  

DIA DISCIPLINA ASSUNTOS TEMPO ONDE ENCONTRAR 

50 

Contabilidade 
Gerencial - Análise 

das 
Demonstrações 

Contábeis 

Análise das demonstrações 
(Especialmente índices de liquidez e 

rotação, ciclo operacional e 
financeiro). Custos para tomada de 

decisão. 

 
40 min à 

1h30 

Análise das 
Demonstrações 

Contábeis. 

51 

Teoria da 
Contabilidade 

Estudar Evolução histórica da 
contabilidade, abordagens do PL 

escolas contábeis. 
 
 
 

40 min 

à1h30 

Teoria da 
Contabilidade. 

52 

 
 
 

Legislação e Ética 
Profissional 

Ética: conhecer toda a NBC PG 01. 
Norma curta e rápida de leitura. 

Conhecer Deveres, Vedações, 
Permissibilidades. Publicidade 

valor 
dos serviços, Penalidades, Atenuantes 

e Agravantes. 

40 min à 
1h30 

 
Legislação Profissional, 

Normas e Código de 
Ética. 

53 

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. 
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54 Revisão 
Revisar e fazer exercícios de tudo que 

estudou na semana. 
1h30 

Estudos e anotações  

da 
semana. 

55 
Revisão de todo 

conteúdo 

Faça revisão de todo conteúdo 
novamente para firma, volte nos 

assuntos que mais teve 
dificuldades e reveja sua 

anotação, resolvas as 
questões que errou. 

 
2h30 

Tudo estudado  até 
aqui. 

56 SIMULADO Faça simulado da prova 2019.2 4h 
Provas 

Anteriores. 

 

SEMANA 09  

DIA DISCIPLINA ASSUNTOS TEMPO ONDE ENCONTRAR 

57 

Contabilidade de 
custos 

Conceito de gasto, desembolso, 
custos, investimento e despesa. 

Conceito de perda normal e anormal. 

40 min 
à1h30 

Custos 

58 

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. 

 
40 min à 

1h30 

59 
Custeio por absorção e variável. 

Conceitos e diferenças. Custeio ABC. 
40 min 
à1h30 

60 

Três razonetes básicos da 
contabilidade de custos: matéria-

prima, 
produtos em elaboração e produtos 

acabados. 

40 min 
à 
1h30 

61 
Revisão Revisar e fazer exercícios de tudo que 

estudou na semana. 
 

1h30 Custos 

62 

Contabilidade de 
Custos 

Custo Padrão. Entender o cálculo do 

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

40min 

à1h30 

Custos 

63 

Revisão de 

todo 
conteúdo de 

Custos 

Reveja suas anotações de custo, faça 

as questões que mais teve 
dúvidas e errou. 

1h30 Custos 

 

SEMANA 10 

DIA DISCIPLINA ASSUNTOS TEMPO ONDE ENCONTRAR 

64 
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 

40 min à 
1h 30 m 

Direito Empresarial 
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cônjuges e empresário casado. Conceito de 
estabelecimento empresarial. Art. 1.142. 

65 

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

empresarial. Art. 1.142. 

66 

Noções de Direito 
Tributário 

Noções de tributário. Conceito de tributo. 
Espécies tributárias. 

40 min à 
1h 30 m 

Direito tributário 
67 

Diferença entre obrigação principal e 
acessória. Sujeito ativo e passivo da 
obrigação tributária. Hipóteses de 
suspensão exclusão e extinção do 
crédito tributário. 

68 
 

Revisão 

 
Revisar e fazer exercícios de tudo que 

estudou na semana. 

 
1h30 

Todo conteúdo 
estudado na 

semana. 

69 Faça um Simulado 

Resolva uma prova de 2020.1 

do exame (faça no horário da 

prova para ir 
acostumando seu cérebro). 

4h Provas 

Anteriores. 

70 
Faça Anotações 

do Simulado 
Reveja as questões que errou no 
simulado e as faça novamente. 

1h30 
Provas 

Anteriores. 

 

SEMANA 11  

DIA DISCIPLINA ASSUNTOS TEMPO ONDE ENCONTRAR 

71 

Perícia Contábil 

NBC PP 01. Conceito de perito, perito do 
juízo, perito oficial, perito assistente. 
Impedimento e suspeição. Diferenças. 

Proposta de honorários. 

40 min à 
1h30 

Perícia Contábil 

72 

NBC TP 01 (R1). Conceito de perícia 
contábil. Conceito de termo de 

diligência. Responsabilidade pelo 
trabalho em equipe. Procedimentos 

Periciais (Conhecer 
o VIAMCEITA). Diferença entre laudo 

pericial e parecer técnico. 

73 
Contabilidade 

Pública 

Características qualitativas da 
informação; conceitos de ativo, 

passivo, situação 
patrimonial líquida, VPA e VPD; bases de 

mensuração dos ativos e passivos. 
40 min à 

1h30 
Contabilidade 

pública 

74 
Princípios orçamentários, receita e 

despesa orçamentária (classificação, 
etapas), créditos orçamentários. 

75 Contabilidade 
Pública 

Entender a definição, 
reconhecimento, mensuração e 

evidenciação dos estoques, 
imobilizado, intangível, propriedade 

para investimento, e a parte de 
provisões, passivos contingentes e ativos 

contingente. 

40 min a 
1h30 

Contabilidade 
Pública 

76 Conceito, objetivos, alcance do PCASP; 
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natureza da informação; códigos e 
atributos das contas; regra de 

integridade. 

77 
Entender a parte mais introdutória, a 

banca não tem cobrado mais 
aprofundada. 

 

SEMANA 12  

DIA DISCIPLINA ASSUNTOS TEMPO ONDE ENCONTRAR 

78 
 

Revisão 

 
Revisar todo conteúdo de Perícia, 
Contabilidade Gerencial e Pública. 

 
1h30 

Perícia e 
Contabilidade 

Pública. 

79 
 

Revisão 

Revisar questões que mais errou e 
refazer novamente, confira suas 

anotações. 

 
1h30 

Perícia e 
Contabilidade 

Pública. 

80 

Auditoria Contábil 

Leia a norma: NBC TA 200. De 40 
min à 
1h30 

Auditoria Contábil. 81 Leia a norma: NBC TA 700 e 705. 

82 Leia a norma: NBC TA 500. 

83 Revisão 
Revisar as anotações das normas de 

auditoria. 
1h30 Auditoria 

Contábil. 

84 Revisão 
Questões das provas resolvidas 

anteriormente. 
1h30 Prova 

Anteriores. 

 

SEMANA 13  

DIA DISCIPLINA ASSUNTOS TEMPO ONDE ENCONTRAR 

85 
Matemática 
Financeira 

Juros Simples e Compostos. 
40 min à 

1h30 
Matemática 
Financeira 86 

Desconto Comercial (Por fora), Desconto 
Racional (Por dentro). 

87 Estatística 
Descrição de Dados: Média, Mediana e 

Moda. 
40 min à 

1h30 
Estatística. 

88 Revisão Revisar matemática financeira e estatística. 1h30 
Matemática 
Financeira e 
Estatística. 

89 Faça um Simulado 
Resolva uma prova de 2020.2 do 
exame (faça no horário da prova 

para ir acostumando seu cérebro). 
4h 

Provas 
Anteriores. 

90 

Faça 
Anotações 

do 
Simulado 

Reveja as questões que errou no simulado 
e as faça novamente. 

1h30 
Provas 

Anteriores. 

91 Revisão 
Reveja todo conteúdo, olhe suas 

anotações e resolva todas 
questões que considera difícil. 

1h30 
Todo Conteúdo já 

estudado. 

 

6. Reta Final 

Agora que você chegou até aqui, a próxima etapa dependerá de quanto você conseguiu cumprir do 

plano de 45 dias e de quanto tempo falta para o dia do próximo exame. 

⚫ 100% do plano e faltam muitos dias para a prova: 
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Resolva as edições anteriores do exame a partir de 2018 e assista as correções do professor, 

deixando os últimos dias para acompanhar as revisões finais que são oferecidas no curso e 

revisar os pontos que ainda tem certa dificuldade ou questões que errou com frequência ao 

longo dos estudos. 

 

⚫ 100% do plano, mas a prova já está próxima:  

Foque em acompanhar as revisões finais que são oferecidas no curso. Você pode também 

revisar assuntos pontuais e de maneira rápida, utilizando os mapas mentais e suas anotações. 

 

⚫ Menos de 100% do plano, mas chegou próximo (pelo menos 60%): 

Foque em revisar e garantir pontos nos assuntos que mais caem. Para os assuntos restantes 

apenas assista os resumos em vídeo e resolva as questões dos exames anteriores (lembrando 

que esse plano foi elaborado considerando a incidência dos assuntos nas provas passadas, 

então esses últimos assuntos representam uma alta percentagem dentro da prova e foram 

deixados por último para não cair no esquecimento). Na semana do exame, acompanhe as 

revisões finais oferecidas no curso. 

 

⚫ 50% do plano (dia 26): 

Estude os mapas mentais de cada módulo. Assista os resumos em vídeo dos assuntos que 

você identifica maior dificuldade. Não perca as revisões finais ministradas na semana anterior 

ao exame. 

 

7. Dicas para o dia prova 

✓ Não estude até tarde da noite no dia anterior. Participe da revisão ao vivo, se houver, ou faça 

uma revisão mais leve sozinho. Vá para a prova com a cabeça descansada. 

✓ Confira no dia anterior seu documento e separe as canetas, lanche e água. 

✓ No dia anterior e no café da manhã, não coma nada muito pesado. O mesmo vale para o 

lanche da prova, aposte em lanches rápidos que não tirarão muito do seu tempo, mas que te 

saciem. 

✓ O edital permite utilizar apenas caneta de tinta preta fabricada em material transparente, 

leve duas. Leve uma caneta azul somente para circular os pontos essenciais do enunciado, 

principalmente palavras como EXCETO, NÂO, NUNCA, além de valores e informações 

importantes. 

✓ Leia as propostas das questões discursivas antes de iniciar as objetivas, já houve casos em que 

havia questões objetivas na prova sobre o tema das discursivas fique atento, as questões 

objetivas podem ajudar a responder as discursivas. Se for possível comece a prova pelas 

discursivas para não correr o risco de falta de tempo ao final da prova. Se não souber a 

resposta das discursivas parta para as objetivas e separe o tempo cronometrado nos estudos 

para resolver as questões. 
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✓ Se você leu e releu uma questão e não está conseguindo desenvolver um raciocínio, não 

empaque nela. PULE. Caso sobre tempo após resolver todas, volte e tente novamente. 

✓ Não perca minutos preciosos insistindo, pois eles podem te fazer falta e você acabar tendo 

que chutar questões que provavelmente acertaria. 

✓ Se você sabe que tem dificuldade em certa matéria, deixa ela para o final. Comece pelos 

assuntos que você tem mais facilidade, para evitar que se desespere e abale seu emocional 

já no início da prova. Ganhe confiança primeiro! 

✓ Sempre que possível responda na sagacidade (aluno raiz do Gabriel já conhece a dica rs), 

algumas questões aparentemente enormes e com vários cálculos podem ser resolvidas 

analisando e eliminando as alternativas. 

✓ SEMPRE marque alguma coisa no cartão resposta, mesmo se não fizer ideia de qual seja a 

resposta, diferente da banca CESPE, o exame não retira pontos por erros. 

✓ Tente não chutar tão cegamente, se possível 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. 

✓ 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, 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. 

 

No mais é calma, te desejamos uma prova e estamos na sua torcida! 

 

Sigam nosso perfil no Instagram, @contabilidadefacilitada. 

Nele você encontrará várias dicas de estudos, além da programação de aulas gratuitas e conteúdos 
que irão te ajudar muito em sua carreira contábil. 

                                                                                                                                         Equipe CFC de A a Z! 
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Agora, me diz uma coisa: 
 
Você quer passar no Exame de Suficiência e ainda ter a prática necessária para se destacar no 
mercado de trabalho? 
 
Tudo isso é possível com a Escola Contábil 2.0. 
 
O que era bom, ficou ainda mais completo nesta nova versão. Tudo isso, claro, para te ajudar a se 
tornar um profissional contábil de excelência e conquistar as melhores oportunidades. 
 
Além de uma Área de Alunos totalmente inédita, novos módulos e mentorias semanais, nela você 
terá acesso a: 
 

● Acesso completo ao CFC de A a Z; 
● IRPF de A a Z; 
● Passei EQT Auditor; 
● Passei EQT Perito; 
● Curso Prático de Perícia Contábil; 
● Curso: O Essencial para o Perito Judicial; 
● Elaboração de Documentos Periciais;  
● Perícia Trabalhista; 
● Departamento Pessoal do Zero; 
● Cursos do Setor Contábil; 
● Cursos do Setor Fiscal; 
● Cursos do Setor Legalização; 
● E muito mais.    

 

Tudo isso por apenas *R$69,90/mês em uma assinatura anual completa. 
 
Quer investir no seu crescimento e se preparar para novos desafios? 

 

 

*Oferta válida por tempo limitado.  

https://ec.cfaci.me/vendas-plano-de-estudos-90-dias
https://ec.cfaci.me/vendas-plano-de-estudos-90-dias
https://ec.cfaci.me/vendas-plano-de-estudos-90-dias
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