
 

 

 

  



 
 

 

 

O primeiro passo é entender como o Exame funciona e entender o que mais cai!  

Edital é o documento que contém todas as regras desta prova. Ele está sempre 

disponível no site da Consulplan.   

Dito isso, antes de mapear a prova, é preciso entender que 70 a 80% do seu tempo 

deve ser dedicado às matérias que mais caem.   

 

Assuntos mais cobrados: 

Contabilidade Geral, CPCs, Custos, Ética, Perícia.  

Essas são justamente as matérias mais complexas.  

 

Distribuição das questões na prova: 

Questão 1 até a questão 17: Contabilidade Geral.  

Questão 18 até questão 21/22: Custos 

Questão 23 até 25: Contabilidade Pública 

Questão 26 até 28: Controladoria, análise de balanços.  

Questão 29 até 30: Matemática e estatística.  

Questão 31 até 32/33: Direito empresarial, direito tributário, direito civil.  

Questão 32 até 39: Onde você tem que pontuar! Ética, legislação do CRC, teoria da 

contabilidade, alguma coisa de CPC 00. É onde você tem que pontuar!  

Questão 40 até 44: Normas de Contabilidade. CPCs.  

Questão 45 e 46: Auditoria 

Questão 47 e 48: Perícia 

Questão 49 e 50: Português  

  

  



 
 

 

Agora, vamos ao verdadeiro raio x do Exame de Suficiência: 

 

Assuntos mais cobrados nesta prova:  

01. Lançamentos contábeis: (ICMS, seguros, despesas antecipadas).  

02. Balanço patrimonial: Classificação de contas (ativo, passivo e PL). 

03. Ativo imobilizado (CPC 27): O que entra ou não no custo do ativo imobilizado, 

depreciação (linear, quotas decrescentes, unidades produzidas).  

04. Operações financeiras:  

 Folha de pagamento, empréstimos, juros, duplicatas descontadas; 

 Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa; 

 Cálculo de ajuste a valor presente; 

 Regime de competência x caixa. 

05. Demonstração do resultado do exercício: 

 Principalmente a parte de cima (apuração da receita líquida, CMV e lucro bruto). 

06. DRA: Vem caindo! 

07. DLPA e DMPL: Duas questões no Exame 2022.2.  

08. DVA: Conhecer tanto a primeira, como a segunda parte da DVA.  

09. DFC (Campeão!): 

 Quais são os fluxos, quais são os métodos e como elaborar a DFC; 

 Classificação dos itens; 

 Elaborar pelo método direto e indireto; 

 Método direto utilizando razonetes (é o que banca vem gostando). 

10. Estoques/Operações com mercadorias: 

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

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

11. CPC 00: 

 Características qualitativas das demonstrações contábeis; 



 
 

 

 Definição de ativo, passivo e PL.  

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; 

 Conversão de ativos, passivo e PL; 

 Calcular ajuste acumulado de conversão; 

 Operações em moeda estrangeira.  

14. CPC 06. Arrendamento: 

 Como calcular os encargos de depreciação e despesas financeiras; 

 Calcular o arrendamento pelo valor presente. 

15. Combinação de negócios: 

 Cálculo de goodwill, mais valia, compra vantajosa.  

16. Investimentos em coligadas e controladas e pelo método de custo: 

 Equivalência patrimonial; 

 Lucro não realizado; 

 Investimento pelo método de custo. 

17. CPC 25: 

 Provisões, passivo contingente e ativo contingente; 

 Conceito de provisão e passivo contingente; 

 Conceito de ativo contingente; 

 Como contabilizar uma provisão.  

18. CPC 28. Propriedade para investimento: 

 O que é, onde contabilizar, como avaliar uma propriedade para investimento. 



 
 

 

19. CPC 31. Ativo não circulante mantido para venda: 

 Onde se classifica, o que é, como contabilizar e avaliar, principais características.  

20. CPCs que caem menos: 

 Consolidação; 

 Tributos sobre o lucro; 

 Ativos biológicos. 

21. Contabilidade de custos: 

 Três razonetes (matéria prima, estoques em elaboração, estoque de produtos 

acabados, CPV); 

 Cálculo do custo da produção do período, custo dos produtos acabados, custo 

dos produtos vendidos; 

 Custo primário, custo de transformação; 

 Equivalente de produção; 

 Custeio por absorção e custeio variável. 

22. Gerencial e análise: 

 Índices, principalmente os de liquidez; 

 Ciclo financeiro e operacional; 

 Alavancagem operacional, capital circulante e CCL. 

23. Código de Ética. 

24. NBC PP 01 e NBC TP 01. 

25. Outros assuntos: 

 Tributário: conceito de tributo, espécies tributárias, sujeito passivo e sujeito ativo; 

 Empresarial: tipos empresariais; 

 Decreto lei 9295; 

 NBC PG 12. Educação continuada; 

 NBC PG 100. Princípios éticos; 

 Margem de contribuição; 

 Ponto de equilíbrio contábil. 



 
 

 

Chegamos ao fim! 

 

Tenha certeza de que, se você conseguir seguir à risca o que está escrito aqui, sua 

aprovação estará muito mais próxima.  

E não se esqueça de que, se você precisa de um preparatório de qualidade, então 

o CFC De A a Z é a solução ideal.  

Saiba mais em cfcdeaaz.com  

Um abraço. 
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Equipe Contabilidade Facilitada 


