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RESUMO 
 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar o conteúdo cobrado nos Exames de 
Suficiência do CFC, no período de 2011/1 a 2015/1. Para tanto, foi necessário 
levantar, através dos editais do CFC, o conteúdo programático das provas e, na 
sequência, identificar, prova por prova, os conteúdos efetivamente cobrados, para 
com isso, verificar a representatividade de cada disciplina. Sendo isso, fez-se uso de 
metodologia de uma pesquisa bibliográfica e documental, com caráter exploratório e 
abordagem quantitativa e qualitativa. Após a análise de todos os exames do período 
em estudo, os dados foram agrupados em tabela para uma melhor visualização dos 
resultados. Considerando que o Exame de Suficiência do CFC tem o objetivo de 
avaliar o conhecimento técnico dos bacharéis em Ciências Contábeis, atestando a 
sua competência para o exercício da profissão, este estudo pode contribuir tanto no 
âmbito institucional, quando da elaboração das grades e planos de ensino das 
disciplinas do curso, como no âmbito pessoal, direcionando o conteúdo que deve ser 
mais focado quando da preparação do acadêmico para a prova. Considerando os 
dados levantados, concluiu-se que, dos conteúdos apresentados nos editais, às 
disciplinas de Contabilidade Geral e Custos são as de maior representatividade.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Exame de Suficiência, Conteúdo programático, 

representatividade das questões.   

 

1 INTRODUÇÃO 

               

Considerando o atual cenário nacional, constata-se a importância da 

Contabilidade para uma gestão eficiente em um mundo globalizado, o que provocou 

grandes transformações no curso de Ciências Contábeis, principalmente com 

relação à integração das Normas Brasileiras de Contabilidade aos padrões 

Internacionais, fortalecendo a relevância do profissional contador na estrutura 

econômica e social do País e certificando-o como tomador de decisões, onde se 

exige competitividade, habilidade, aperfeiçoamento profissional, que são algumas, 

dentre outras características, que a força do mercado requisita, onde o Exame de 

Suficiência entra como medidor da qualidade da formação profissional 

(KOUNROUZAN et al, 2010).  

E, conforme as alterações realizadas na Lei nº 12.249/2010, o exame de 

suficiência voltou a ser obrigatório a partir de 2010, porém, o mesmo só começou a 

ser aplicado no primeiro semestre de 2011, sendo realizado duas vezes ao ano. 

Para obter a aprovação neste exame, o candidato deverá acertar no mínimo 50% 

das questões, ou seja, 25 questões, já que é composto por 50 questões objetivas.  
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Assim, este trabalho busca responder a seguinte situação problema: qual é a 

representatividade dos conteúdos contemplados nos editais do Exame de 

Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e sua incidência na 

elaboração das questões das provas, nas nove edições do segundo período de 

aplicação do exame (2011-1 a 2015-1)?  

Espera-se que este estudo sirva como referência para os acadêmicos, em 

sua preparação para o exame, bem como para os professores, quando da 

elaboração de seus planos de ensino e preparação de suas aulas, contribuindo para 

um maior percentual de aprovação no exame. 

Ressalta-se, ainda, que na busca de informações iniciais sobre o tema, 

através de um levantamento feito no site da Revista Brasileira de Contabilidade, 

Google Acadêmico, Revista Brasileira de Finanças, e no Scielo, verificou-se que são 

poucos os artigos que abordam o tema e não foi encontrado nenhum com a mesma 

proposta, o que denota um caráter de ineditismo a este estudo, ressaltando, ainda 

mais, a sua importância, pois ele vai salientar a representatividade das questões, 

evidenciando como é composto cada conteúdo para que os estudantes e as 

instituições busquem se adequar da melhor forma para a qualificação profissional. 

 

2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Para responder ao problema levantado, o objetivo traçado foi o de realizar 

um diagnóstico das provas aplicadas no período de 2011-1 a 2015-1, levantando, 

através dos editais do CFC, o conteúdo programático dos Exames de Suficiência no 

período em análise; identificando os conteúdos efetivamente contemplados em cada 

uma das provas; relacionando os conteúdos divulgados e os efetivamente cobrados, 

buscando, desta forma, mostrar a representatividade de cada disciplina.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Este estudo tem como objetivo efetuar um diagnóstico das provas do CFC, no 

período de 2011 a 2015. Para tanto, fez-se uso de uma metodologia de pesquisa 

bibliográfica e documental, com caráter exploratório e abordagem qualitativa e 

quantitativa. 

A pesquisa bibliográfica teve como base artigos científicos publicados em 
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revistas da área e/ou disponibilizados na base Scielo e nos encontros promovidos 

pela ANPAD, além de outras publicações que abordassem o assunto, através das 

palavras-chaves: exame de suficiência, exame CFC. Cabe ressaltar que a revisão 

literária é importante porque exige que os pesquisadores leiam muito sobre o tema, 

adquirindo conhecimento nos estudos já escritos por outros autores (FONSECA, 

2006). 

Na sequência, classifica-se, também, como uma pesquisa documental pois, 

para que os objetivos pudessem ser atendidos, foram analisadas as provas 

aplicadas pelo CFC no período de 2011/1 a 2015/1. Ainda, este estudo enquadra-se 

como uma pesquisa de caráter exploratório, pois será realizado um inventário das 

questões onde se buscará avaliar os conteúdos contidos nas provas e que ainda 

não foram apresentados em uma pesquisa científica, trazendo dados inéditos que 

serão descobertos sobre o assunto.  

Com relação à abordagem, utilizou-se do método quantitativo na hora de 

verificar a representatividade dos conteúdos atingidos no exame, fazendo um 

levantamento estatístico com relação às questões que aparecem e as matérias que 

pertencem assim, demonstrando nas 50 questões do exame, qual será a 

porcentagem de questões de contabilidade de custo ou pública, entre outras 

matérias. Creswell (2007) define pesquisa quantitativa como um método de pesquisa 

social, de forma estatística, sendo utilizada para comparar amostras em termos de 

um resultado e indicadores. 

Já a abordagem qualitativa será utilizada na análise pormenorizada das 

provas e, mais especificamente, das questões, onde serão interpretados os dados 

para uma melhor compreensão desse conjunto de questões que integram as provas. 

Como afirma Creswell (2007), a pesquisa qualitativa busca compreender os 

fenômenos que serão estudados para assim serem interpretados e detalhados pelos 

pesquisadores e, também, afirma que este tipo de pesquisa qualitativa é utilizado 

quando os dados necessitam ser explorados. 

  

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A Contabilidade, de acordo com Silva et al (2011, p.2), é a ciência que:  

Estuda e controla o patrimônio, objetivando representá-lo graficamente, 
evidenciar suas variações, estabelecer normas para sua interpretação, 
análise e auditagem e servir como instrumento básico para a tomada de 
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decisões de todos os setores direta ou indiretamente envolvidos com a 
empresa.  

               
Neste contexto, Iudícibus (2010) afirma que a Contabilidade possui uma 

metodologia própria para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fatos 

que afetam as situações patrimonial, financeira e econômica das organizações e, 

desta forma, auxiliar no processo de tomada de decisão (SILVA et al, 2011). E, 

segundo Peleias et al (2015), a Contabilidade, hoje, possui um vasto campo de 

atuação, que requer habilidades e um melhor preparo dos profissionais para o 

exercício da profissão, isso em função das constantes mudanças no mundo dos 

negócios, altamente competitivo, o que demanda informações úteis, precisas e 

rápidas para subsidiar o processo de tomada de decisões. 

 Complementando, cabe ressaltar que este novo perfil exigido pelo mercado 

requer, ainda, que o profissional tenha iniciativa, criatividade, autodesenvolvimento, 

agilidade, flexibilidade, capacidade de gerir riscos e conhecimentos de informática, 

entre outras habilidades (FRANCO, 1999), que aliadas ao conhecimento técnico, 

irão aumentar o seu leque de atuação, onde o profissional contábil atuará não 

apenas como contador, mas, também, em um amplo campo dentro da organização, 

podendo ser gestor ou tendo outros cargos de confiança. (KOUNROUZAN et al, 

2010). 

 De forma sintetizada, de acordo com pesquisa feita por Peleias et al (2015), 

as características requeridas para ser um profissional de sucesso na área contábil 

são: conhecimento, atualização constante, competência, honestidade, seriedade, 

dedicação, persistência, devendo sempre agir com ética. O estudo, ainda, ressalta 

que a profissão passa por um bom momento, com várias oportunidades de atuação, 

mas para isso, para que o acadêmico chegue preparado para atender às 

necessidades do mercado de trabalho, é necessário que a instituição de ensino 

cumpra o seu papel de capacitação técnica com qualidade e formação de visão 

multidisciplinar (LOUSADA; MARTINS, 2005). Mas, ainda isso, não é suficiente, 

pois, para que possa usufruir das oportunidades do mercado de trabalho, além do 

diploma e da formação com qualidade, é preciso, ainda, obter aprovação no exame 

de suficiência, o que irá certificar a sua habilitação técnica. 

4.1 O EXAME DE SUFICIÊNCIA 
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Com o passar do tempo, o mundo vem se modernizando, e o ensino contábil 

vem, juntamente, adequando-se a esta nova realidade, principalmente em relação à 

adequação às Normas Internacionais. Neste sentido, ressalta-se a relevância dos 

exames de avaliação no processo de qualificação dos profissionais (BUGARIM et al, 

2014). 

Então, de acordo com o CFC (2007, p. 13), “o Exame de Suficiência é a prova 

de equalização destinada a comprovar a obtenção de conhecimentos médios, 

consoante os conteúdos programáticos desenvolvidos no curso de bacharelado em 

Ciências Contábeis”, ou seja, é uma prova com o objetivo de medir a capacidade do 

acadêmico para exercer a profissão e, desta forma, proporcionar à sociedade 

serviços mais qualificados (CFC, 2007). 

Ainda, de acordo com o CFC (2007, p.13) “O Sistema CFC/CRCs oferece um 

único exame no Brasil. Por isso, o conteúdo é básico e uniforme, não abrangendo 

possibilidade de regionalismos”. Com base nisso, a resolução CFC 1.486/2015 

estabelece que o Exame de Suficiência para os bacharéis em Ciências Contábeis é 

composto por uma prova que tem como conteúdo programático a Contabilidade 

Geral, Contabilidade de Custos, Contabilidade aplicada ao Setor Público, 

Contabilidade Gerencial, Controladoria, Teoria da Contabilidade, Legislação e Ética 

Profissional, Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade, 

Auditoria Contábil, Perícia Contábil, Noções de Direito, Matemática Financeira e 

Estatística e Língua Portuguesa. A cada exame, o CFC publica nos editais as 

matérias e as normas que compõem as provas. As provas são elaboradas com 

questões objetivas, de múltipla escolha, porém, a critério do CFC, poderão ser 

incluídas questões dissertativas. Cabe ressaltar que, para obter o registro no CRC, o 

acadêmico terá que acertar, no mínimo, 50% das questões. 

  

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para a apresentação dos resultados, optou-se pela elaboração de tabelas 

contendo as informações mais relevantes obtidas através de uma análise 

quantitativa e uma análise de conteúdo de cada um dos exames aplicados pelo 

CFC, desde o ano de 2011/1 até o ano de 2015/1. Inicialmente, apresenta-se uma 

abordagem mais generalizada, observe Tabela 01, a seguir, discriminando o total de 

questões envolvendo cada um dos conteúdos listados nos editais de cada concurso. 
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Cabe ressaltar que esta classificação foi feita pelas pesquisadoras, com a 

assessoria de professores especializados da área de Contabilidade, mas, ainda 

assim, sujeita à subjetividade.  

DISCIPLINAS 
2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL % 

1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 

CONTABILIDADE 
GERAL 14 28 14 28 13 26 18 36 16 32 18 36 16 32 13 26 15 30 137 30,44 

CONTABILIDADE DE 
CUSTOS 7 14 5 10 4 8 4 8 5 10 5 10 5 10 5 10 4 8 44 9,78 

CONTABILIDADE 
GERENCIAL 5 10 3 6 5 10 3 6 4 8 3 6 4 8 4 8 4 8 35 7,78 

AUDITORIA CONTÁBIL 3 6 5 10 5 10 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 31 6,89 

CONTAB. APLIC. AO 
SETOR PÚBLICO 2 4 3 6 4 8 4 8 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 28 6,22 

MATEM. FINANCEIRA E 
ESTATÍSTICA  4 8 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 2 4 3 6 3 6 27 6,00 

LÍNGUA PORTUGUESA 
APLICADA 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 27 6,00 

TEORIA DA 
CONTABILIDADE 2 4 1 2 3 6 1 2 4 8 4 8 3 6 4 8 4 8 26 5,78 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA 
PROFISSIONAL 3 6 3 6 3 6 3 6 2 4 3 6 3 6 3 6 3 6 26 5,78 

NOÇÕES DE DIREITO E 
LEGIS. APLICADA 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 2 4 3 6 3 6 26 5,78 

PERÍCIA CONTÁBIL 2 4 2 4 3 6 2 4 3 6 2 4 3 6 2 4 2 4 21 4,67 

PRINCÍPIOS E NORMAS 
BRAS. DE CONT. 2 4 2 4 1 2 2 4 1 2 0 0 3 6 4 8 3 6 18 4,00 

CONTROLADORIA 0 0 3 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,89 

TOTAL 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 450 100 

TABELA 01 – QUANTIDADE DE QUESTÕES DO CFC POR DISCIPLINA PERÍODO 
DE 2011-1 A 2015-1 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Com base na tabela 01, pode-se observar que o maior volume de questões 

envolve a disciplina de Contabilidade Geral, fato este que se repete em todos os 

exames aplicados, representando, em média, 30,44% de todas as questões durante 

o período em análise. E outro fato que se observa, é que a disciplina de 

Controladoria que, segundo Araujo (2006, p.02), “pode ser considerada uma forma 

de evolução da Contabilidade” e consiste em analisar e interpretar as informações 

para uma tomada de decisão segura, que está presente em apenas duas provas, 

correspondendo a 6% das questões no ano de 2011/2 e no ano 2012/2 apenas 2% 

das questões analisadas. 

A contabilidade de custos é a segunda matéria mais cobrada nos Exames de 

Suficiência, tendo um total geral, no período em análise, de 9,78%, sendo observada 

que no ano 2011/1 ela apresenta-se com um percentual mais elevado de 14% do 

total das questões analisadas. E depois ela segue oscilando entre 4 e cinco 

questões por prova. Observou-se também, que algumas matérias seguem o mesmo 
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padrão, aproximadamente com o mesmo número de questões em cada exame, 

como as disciplinas de perícia, noções de direito, ética profissional, contabilidade 

aplicada ao setor público e língua portuguesa. 

Dando sequência, passou-se a uma análise mais detalhada de cada prova, 

verificando, dentro de cada disciplina, os conteúdos que foram cobrados. Assim, a 

tabela 02, apresenta as duas disciplinas com maior percentual de questões, ou seja, 

maior representatividade nas provas do período em análise, e os seus conteúdos 

programáticos mais cobrados.    

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

CONTABILIDADE GERAL 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Plano de contas e Procedimentos de 
Escrituração 

2 1 2 4 1 3 0 2 1 

Mensuração e Reconhecimento de 
Operações  

2 2 2 2 2 2 7 4 2 

Balanço Patrimonial 2 3 0 1 3 2 0 1 3 

Demonst. do Resultado e Demonst. do 
Resultado Abrangente 

0 1 2 2 2 2 1 3 1 

OUTROS CONTEÚDOS 8 7 7 9 8 9 8 3 8 

Total 14 14 13 18 16 18 16 13 15 

CONTABILIDADE DE CUSTOS 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Controle e Registro Contábil de Custos  1 2 2 1 2 2 2 1 1 

Métodos de Custeio 3 1 0 1 1 2 2 3 3 

OUTROS CONTEÚDOS 3 2 2 2 2 1 1 1 0 

Total 7 5 4 4 5 5 5 5 4 

TABELA 02 – CONTEÚDO COBRADO DAS ÁREAS MAIS ABORDADAS NOS 
EXAMES DE SUFICIÊNCIA 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Com base na tabela 02, nota-se que, na matéria de Contabilidade Geral, o 

conteúdo que apareceu com mais frequência nos exames foi à mensuração e 

reconhecimento das operações, com um total, nos anos pesquisados, de 18%. 

Destes, o ano de 2014 aparece com mais evidência, tanto no primeiro como no 

segundo período de aplicação, com 44% e 31% do total de questões deste 

conteúdo, respectivamente. E o conteúdo de plano de contas e procedimentos de 

escrituração também aparece em um grau significativo em relação ao total das 

questões de contabilidade geral, com 12% do total do período de análise. No 

entanto, há conteúdos, como combinação de negócios, que aparece apenas nos 

anos de 2012/1 e 2014/1; e, conversão das demonstrações contábeis para moeda 
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estrangeira que foi cobrado somente no ano de 2013, nos dois períodos de 

aplicação do exame.  

Na matéria de Contabilidade de Custos, método de custeio é tema mais 

presente, com 36% do total das questões da matéria, com mais destaque nos anos 

de 2015/1 e 2014/2. Neste conteúdo o método de absorção é o grande destaque  

Com relação aos demais conteúdos abordados nas provas analisadas, optou-

se por uma descrição dos principais fatos observados, sempre tendo como base o 

total de questões de cada disciplina, como, por exemplo: 

a) Disciplina de Contabilidade aplicada ao setor público – destaque para o 

conteúdo de demonstrações contábeis, com 67% no ano de 2013/2; e, 

transações no setor público, com 67%, no ano de 2011/2;  

b) Contabilidade Gerencial - custos para decisão, com 80% no ano de 2011/1 

e análise das demonstrações contábeis, com 67% no ano de 2011/2;  

c) Controladoria - apenas os conteúdos planejamento e orçamento 

empresarial e sistemas de informações gerenciais caíram nas provas, nos 

anos de 2011/2 e 2012/2;  

d) Perícia - no ano 2014/1 e no ano de 2013/2, foi apontada uma questão 

igual em ambas às provas. E o conteúdo aspectos técnico, doutrinário, 

processual e operacional demonstrou um percentual maior total de 52%, 

quando relacionado a todos os períodos cobrados;  

e) Princípios da Contabilidade - classificação e definição dos princípios 

contábeis, com 50% do total. Entretanto, no ano de 2014, o conteúdo de 

possíveis alterações e novas inclusões aparece com 44% do total; 

f) Teoria da Contabilidade - reconhecimento e mensuração de ativos, 

passivos, receitas e despesas, ganhos e perdas, com evidência no ano 

2014/2, onde aparece apenas este conteúdo; 

g) Auditoria Contábil - formação da opinião e emissão do relatório do auditor 

independente sobre as demonstrações contábeis são mais apontados no 

ano de 2012/1 e a execução dos trabalhos de auditoria, na prova de 

2013/2; 

h) Em Noções de Direito - direito e legislação tributária, foi cobrado em todos 

os exames, mas no ano de 2014/2, foi apontado somente este conteúdo;  

i) Legislação e Ética Profissional - em todos os anos da pesquisa o conteúdo 

que teve evidência foi à legislação sobre a ética profissional, aparecendo 
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somente esse conteúdo nos anos de 2011, 2012 e 2013, nos dois 

períodos do exame e tendo um total geral de 88% dos anos pesquisados;  

j) Matemática Financeira e Estatística - de juros simples e composto têm o 

maior destaque, aparecendo em todos os exames do período pesquisado, 

num total geral de 44%;  

k) Língua Portuguesa – os conteúdos foram destacados em todos os anos.  

Por fim, notou-se a cobrança de alguns conteúdos nos editais, mas que não 

fazem parte de nenhuma prova do período estudado, tais como: na matéria de 

Auditoria Contábil, os conteúdos de estrutura conceitual de trabalhos de 

asseguração e disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos 

Princípios de Contabilidade; na matéria de Contabilidade de Custos, o conteúdo de 

custos para controle; entre outros.   

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da pesquisa que teve como objetivo identificar as disciplinas e os 

conteúdos com maior evidência no Exame de Suficiência, após a analise dos dados 

coletados, conclui-se que, dentro de todas as matérias cobradas pelos editais dos 

exames, a disciplina de Contabilidade Geral, normalmente demostra o maior 

percentual de questões chegando ao montante de 30,44%, dos anos analisados. 

Todavia, todos os conteúdos programáticos dentro de cada disciplina têm a sua 

representatividade, mas, todos os conteúdos que caíram com porcentagens 

menores são importantes e agregam valor ao acadêmico para conseguir sua 

aprovação no Exame. Porém observa-se uma oscilação com relação aos conteúdos 

dessas disciplinas, que são cobradas em alguns períodos com percentuais mais 

elevados e outros períodos nem aparecem.    

No contexto atual ficou evidenciado que este artigo pretende demostrar uma 

base para a preparação na formação dos acadêmicos, bem como para os 

professores, quando da elaboração de seus planos de ensino e preparação de suas 

aulas.  

Por fim, diante de todas as informações ressaltadas neste estudo, visando 

agregar conhecimento dos conteúdos que compõem as provas do Exame do CFC, 

sabe-se que é necessário um complemento dessas análises, que novos estudos a 

respeito deste assunto, possam ser desenvolvidos, contribuindo ainda mais para os 
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acadêmicos e professores da área contábil. Fica como sugestões para pesquisas 

futuras, a comparação das questões que são salientadas no Exame de Suficiência 

com as provas do Enade, se existe uma similaridade entre os conteúdos ou não. 
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