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PLANO DE ESTUDOS – 60 DIAS 

 EXAME DE SUFICIÊNCIA 2021.2 

 

Olá, pessoal! Tudo bem?  

É com grande satisfação que apresentamos um plano de estudos completo, visando a sua 
preparação para o Exame CFC 2021.2. É uma espécie de “guia de bolso” verticalizado que te 
auxiliará a organizar os seus estudos e ajudará, ainda mais, a atingir êxito na prova. 

Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com nossa equipe! 

Abraços, 

Prof. Júlio Cardozo 
Instagram: @profjuliocardozo 

Monitora Daiane Nascimento 
Instagram: @dai.nnascimento 
 

Siga também o nosso perfil no Instagram @estrategiacfc                                                                        

                                                                                                                                                                              

Acesse o nosso novo canal no Telegram e o respectivo grupo para debates. Lá postamos 

tudo que é produzido pela nossa equipe e você fica por dentro de todas as informações 

relacionadas ao Exame, além de poder debater com os colegas. 

CANAL EXAME CFC: https://t.me/estrategiaCFC 

 

GRUPO DISCUSSÃO EXAME CFC: https://t.me/grupoEstrategiaCFC 

https://t.me/grupoEstrategiaCFC
https://t.me/grupoEstrategiaCFC
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1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS                                                                  

Estamos entrando numa jornada de reta final de estudos para o Exame de Suficiência 2021.2.  

O último Exame nos deixou mais claro ainda a necessidade de estudarmos de forma estratégica, 
pois a prova está cada vez mais complexa e se você não adotar estratégias tanto de preparação 
como de execução da prova está correndo um risco grande de não obter êxito. 

Você pode estar aflito(a), ansioso(a), até mesmo indignado(a) com o padrão de prova que vem 
sendo adotado no Exame CFC. E nós também estamos “de cara” com tudo o que ocorreu no Exame 
passado. Porém, no momento temos duas opções claras: ou ficamos nos lamentando e desistimos; 
ou nos preparamos para o combate! É possível e temos plena convicção disso. Tanto é verdade que 
vamos aperfeiçoar mais ainda a nossa preparação, conforme vamos apresentar na sequência. 

Este Plano de Estudos faz parte de um projeto que denominamos de “PREPARAÇÃO 
ESTRATÉGICA EXAME CFC 2021.2”! Trata-se de um conjunto de ferramentas que irão direcionar e 
potencializar a sua forma de preparação. 

Este plano, em conjunto com os demais materiais, permitirá um estudo focado em pontos essenciais 
do edital. Para tanto, um tempo adequado para executar o plano é de 60 dias, podendo ser 
flexibilizado de acordo com a sua disponibilidade. 

Antes de passarmos ao plano propriamente dito, é interessante destacarmos alguns dados 
estatísticos para que você possa ter conhecimento do padrão de exigência. 

2- RAIO X EXAME CFC 
Já deve ser de seu conhecimento que a prova do Exame de Suficiência do CFC tem um índice 
histórico alto de reprovação. Observe os dados abaixo, relativos ao Exame CFC 2021.1, extraídos 
do Portal do CFC: 
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Sim, é verdade! O índice de reprovação gira em torno de 75%! O que explica esse índice tão alto? 
São vários os motivos, entre os quais destacamos: 

 estudar muito em cima da hora; 

 falta de preparação para a prova; 

 ausência de rotina de estudos! Eis aqui uma oportunidade para mudar essa realidade! 

 estudo por materiais de baixa qualidade (livros e apostilas “milagrosas”); 

 acreditar que os conhecimentos adquiridos durante sua formação acadêmica são suficientes 
para atingir a sua aprovação. Bem-vindo(a) ao mundo real! 

Enfim... poderíamos discorrer páginas sobre os motivos, mas acima trouxemos alguns que 
enquadram boa parte dos alunos. 

O modelo de prova do Exame de Suficiência é diferente do que os alunos estão acostumados a 
estudar na universidade. Fazer exames/provas de concursos e estudar para a faculdade, 
definitivamente, não são coisas semelhantes. 

Além do mais, você precisa saber que apesar da infinidade de assuntos elencados no edital, não há 
necessidade de estudar tudo que está previsto na ementa! 

Agora, mais do que nunca, você precisa estudar com afinco e com foco naquilo que realmente cai 
na prova. 

Depois de tantos anos de esforços e após uma longa jornada na faculdade, sua dedicação, neste 
momento, será de extrema importância, afinal seu futuro profissional depende disso. Por isso, 
aproveite estes meses que antecedem o Exame e estude com empenho. Se estudar de forma 
inteligente e estratégica, você conseguirá sua aprovação e poderá exercer sua profissão 
regularmente. 

3- PERFIL DA BANCA EXAMINADORA 

No seu processo de estudo, é importante ter referência de como será a prova, quantas questões, o 
tempo, o peso em cada disciplina, como a banca examinadora se comporta, qual o histórico de 
aprovação, etc. 

O conhecimento prévio dessas informações facilita o direcionamento do estudo. Permite, por 
exemplo, indicar qual o foco que você irá dar em cada disciplina; quanto irá destinar de tempo; se 
tiver pouco tempo para estudar, quais matérias dar prioridade, etc. 

Os últimos Exames também foram aplicados pela CONSULPLAN e foram de alto nível. 

Na edição 2021.1, como visto anteriormente, a taxa de aprovação foi de apenas de 20,00% . A 
prova estava dificílima. 

Agora, vejamos como foi a distribuição das questões, nos dois últimos Exames aplicados pela banca 
CONSULPLAN. 
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                                                                                                            Fonte: Portal CFC 

Como pode ser analisado, a distribuição se manteve a mesma. A contabilidade geral e os CPCs são 
responsáveis por aproximadamente 50% das questões da prova. Por isso, precisamos dar uma 
atenção especial a essas disciplinas, sem descuidar de alguns tópicos das demais disciplinas que irão 
te garantir os 25 pontos, nosso objetivo final. 
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A seguir, elaboramos um “Raio-X”, um exame dos pontos mais importantes para a sua preparação, 
tomando-se como referência, claro, as disciplinas passíveis de exigência: 

 
Essas são as disciplinas que o edital prevê cobrança. Vamos conhecer os principais pontos cobrados 
em cada uma? 
 

4- ASSUNTOS MAIS COBRADOS EM CADA DISCIPLINA                                                             

 Contabilidade geral e Normas (NBC TGs/CPCs)  

 Demonstrações Contábeis (DRE, Balanço Patrimonial, DFC, DVA); 
 Classificação das contas; 
 Depreciação. 
 CPCs/NBC TGs mais exigidas: 
 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 Apresentação das Demonstrações Contábeis 
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 CPC 27 Ativo Imobilizado 

 CPC 29 Ativos Biológicos 

 CPC 46 Valor Justo 

Contabilidade de Custos  

 Nomenclaturas aplicáveis (custo, despesa e investimento); 
 Classificação de custo direto/indireto, fixo/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 (Lei n. 4.320/64 e MCASP/NBC TSP 11); 
 NBCs TSP; 
 Receitas e Despesas. 

 Contabilidade Gerencial 

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

 Controladoria 

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

Noções de direito 

Apesar de constar uma ementa gigantesca no edital, o que mais cai são esses: 

 Direito Trabalhista (Contrato Individual de Trabalho: alteração, suspensão e interrupção);

 Direito Comercial e Legislação Societária (Direito Empresarial); 
 Direito e Legislação Tributária. 

Matemática Financeira e Estatística  

 Juros Simples e Compostos; 
 Descontos: Desconto comercial (por fora). Desconto racional (por dentro); 
 Descrição de Dados: Média, Mediana e Moda. 
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 Teoria Da Contabilidade  

 Estrutura Conceitual (NBC TG 00 – R2) 

 Legislação e Ética Profissional  

O Código de Ética, como não poderia ser diferente, representa o assunto mais explorado 
historicamente. 

 Código de Ética Profissional (NBC PG 01); 

 Regulamento dos Conselhos; 

 NBC PG 100. 

 Auditoria Contábil  

Essa disciplina vem sendo cobrada com regularidade, e as questões (cerca de 2 por exame) 
costumam exigir conhecimentos literais das NBC TA: Normas Brasileiras de Contabilidade 
referentes à técnica de auditoria, mas que podem ser resolvidas com conhecimentos da doutrina e 
dos conceitos básicos da matéria. Os tópicos que costumam ser mais importantes são os seguintes: 

 Leitura das NBC TA 200, 300, 500, 700 e 705. 

 Perícia Contábil  

As normas que precisamos estudar para o exame são: 

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

São normas relativamente pequenas e vale a pena dar uma lida, pois a banca tem cobrado questões 
que exigem a literalidade dessas normas. 

  Língua Portuguesa  

 Interpretação de textos. 

 



PLANO DE ESTUDOS EXAME CFC 2021.2 

8 

 

5- PLANO DE ESTUDOS                                                             
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6- ELABORANDO O CICLO DE ESTUDOS  

De posse dos planos semanais acima, precisamos nos organizar. Estudar de forma modular, ou seja, 
estudar apenas uma matéria por vez, para só depois passar para as seguintes, não é a forma mais 
eficiente para se preparar para a prova Precisamos alternar as matérias De qual forma? Simples, 
estudando através de ciclos de estudos!

Se você estudar uma ou duas matérias hoje, estude outra (s) amanhã. Esgotar uma matéria por vez, 
atrapalha em suas revisões e prejudica a memorização. Se hoje você estudou Contabilidade Geral e 
Custos, por exemplo, amanhã estude CPCs e Perícia. 

Pensando nisso, elaboramos um planejamento detalhado, com cronograma de metas e divisão de 
horas por disciplina.  

Desenvolvemos o ciclo objetivando o foco racional entre os aspectos essenciais a serem vistos, 
juntamente com o tempo disponível para conclusão. O seu trabalho basicamente é executar o plano. 
Não precisa se preocupar, já pensamos em tudo. Basta separar o seu tempo e estudar o proposto! 

Para que você possa compreender a sistemática, vamos apresentar em seguida o primeiro ciclo 
semanal, com as devidas informações importantes que devem ser levadas em conta. 

O ciclo de estudos tomou como base o curso Exame CFC Essencial 2021.2

LINK do curso: https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/exame-cfc-essencial-2021-2/ 

 

“Semana” 01 -  25/08 a 05/07 

 
CH de Estudo semanal 

 
28h 

CH Programada VS 
CH Estudada 

 
Controle de Páginas/Vídeos: 

Dia DISCIPLINAS/Aula CH Líq. 
CH Líq. 
Efetiva 

Aulas 
Pg. 

Lidas/Vídeos 
Onde 
iniciei 

Onde 
finalizei 

01 
Apresentação do 

plano 
- - - - - - 

02 
Contabilidade Geral (I) 1h      

Pronunciamentos Contábeis (I) 1h      

 
03 

Contabilidade Geral (I) 1h      

Legislação e Ética (I) 1h30      

REVISÃO 01 30min      

 
04 

 Pronunciamentos Contábeis (I)       1h      

 Contabilidade de Custos (I)    1h30      

  REVISÃO  02 30min      

 
05 

 
         Revisão Semanal 

      
      3h 

  
 

 

 

 

 

 

 

     

    06 
 Contabilidade Geral (I)REVISÃO 
SEMANAL 

   1h30      

 Contabilidade Pública (I) 1h      
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REVISÃO 03 30min      

 
07 

 Pronunciamentos Contábeis (I) 1h      

Legislação e Ética (I) 2h      

REVISÃO 04 30min      

 
08 

Contabilidade de Custos (I) 1h      

Contabilidade Pública (I) 1h      

REVISÃO 05 30min      

 
09 

Contabilidade Geral (I) 1h15      

Pronunciamentos Contábeis (I) 1h15      

REVISÃO 06 30min      

 
10 

Contabilidade Pública (I) 2h      

REVISÃO 07 30min      

 
11 

          Revisão Semanal 3h 
     

     

 
12 2º SIMULADO ESTRATÉGIA CFC 

 

 

Serão ao todo 08 ciclos semanais de estudo. Cada ciclo, conterá tarefas as serem cumpridas 
no decorrer do cronograma proposto.  

   Caso não consiga, eventualmente, cumprir uma tarefa/disciplina programada para aquele dia
não pule para a tarefa seguinte Sempre volte de onde tenha parado. Por exemplo, se na quarta-
feira o cronograma era para estudar Contabilidade Geral, e você não tenha estudado, na quinta-feira 
você irá estudar esta disciplina, independente de já ter uma outra matéria programada para este dia. 
O ideal é não deixar acumular muitas tarefas, para não virar uma “bola de neve”. 

  Nem sempre você irá concluir uma aula em pdf ou vídeo dentro do horário de estudo indicado na 
meta. Fique tranquilo(a)! Quando essa disciplina retornar ao ciclo, você irá dar continuidade 
exatamente de onde parou. É só fazer as anotações ao lado do número da página ou vídeo assistido; 

   Quando você menos esperar a prova estará em cima. Logo, recomendamos que você procure 
estudar todos os dias Teremos tarefas de segunda a segunda para serem cumpridas. Você não 
precisa estudar o dia todo do seu domingo, por exemplo, mas cumprindo ali as 3 horas previstas, já 
estará de bom tamanho! Você ainda terá 21h do seu dia para fazer o que quiser. 

A CH (carga horária) é uma quantidade líquida mínima proposta. Se você possuir mais tempo 
disponível, aproveite e estude ainda mais. Não aconselhamos estudar menos do que 3h Caso não 
seja possível, é plenamente possível adaptar ao seu ritmo. O importante é executar o plano, no seu 
ritmo, seguindo a ordem proposta.
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Caso não tenha horas líquidas diretas, não tem problema! Você poderá dividir em duas ou em 
até três etapas. O importante é vencer as tarefas do dia! 

As cargas horárias indicadas foram dispostas em caráter sugestivo. Elas foram pensadas numa 
referência média, considerando o histórico dos nossos alunos, o volume de conteúdo da matéria e a 
densidade do conteúdo.  Logicamente, você pode fazer adaptações. Fique à vontade! 

 A expressão indicada no ciclo como REVISÃO” corresponde a uma sistemática de revisões que 
preparamos para você. Perceba que todos os dias você terá uma revisão curta, indicada no ciclo com 
o tempo médio de 30m. Essa revisão tem um viés de lembrete dos pontos fundamentais. Não é para 
ficar lendo tudo que já foi assimilado no dia anterior. Trata-se de uma revisão “tiro-curto”; pontos 
essenciais! Você deve utilizar apenas slides e/ou esquemas disponibilizados pelos professores. Além 
disso, pode selecionar o que irá revisar. Guarde esse momento para pontos críticos; temas de maior 
dificuldade;

7- RESOLUÇÃO DE QUESTÕES                                                             

A resolução de exercícios é o que chamamos de técnica complementar de estudo. A ideia é a fixação 
da parte teórica + “estudo reverso”, que é aquele estudo quando o aluno se concentra nas questões, 
buscando aliar o que foi assimilado com os temas potenciais de cobrança em prova.  

Após o final do estudo de cada aula em pdf/vídeo, procure fazer os exercícios correspondentes. 
Fazer todas as questões anteriores da banca lhe dará uma boa base para até o dia da prova. Guarde 
isso com carinho! 

8- SIMULADOS                                                              

Esse é o momento de treinar verdadeiramente como será o dia da prova. E, por qual motivo, 
professor? Você precisa passar por essa experiência antes. Nem que seja uma única vez. (embora 
recomendo que faça muitos simulados)  

Procure utilizar os simulados para dimensionar o tempo de prova. É muito comum candidatos 
saírem da prova sem conseguir realizar todas as questões. A técnica de realização de simulados 
serve para ganhar velocidade de raciocínio e experiência de prova. 

Outrossim, treinar como será o dia da prova lhe deixará mais tranquilo(a). Você precisa se acostumar 
a fazer 50 questões dentro do tempo exigido pelo edital. O fator tempo será decisivo. É muita 
informação, tem a tensão no dia da prova, ansiedade...tudo isso pode atrapalhar.  

Vivenciar esse ambiente será fundamental para que se sinta mais tranquilo no dia “D”.  

1) Separe 1 ou 2 domingos; 

2) No horário exato da prova; 

3) Pegue uma prova já realizada em exame passado (ou um simulado disponível na área do aluno); 

4) Procure um lugar para realizar a prova sem que ninguém lhe atrapalhe; 

5) Faça a prova considerando tempo real; 



PLANO DE ESTUDOS EXAME CFC 2021.2 

15 

 

6) No dia seguinte, faça a correção e identifique os erros revisando também os acertos. 

Lembrando que aqui no Estratégia CFC temos simulados inéditos para que você possa se preparar 
da melhor forma possível. Acompanhe as nossas redes sociais para maiores informações! 

9- TRILHAS ESTRATÉGICAS DE RETA FINAL                                                           

Reta Final vamos disponibilizar Trilhas Estratégicas aos alunos matriculados no curso 
do Exame CFC Essencial as quais darão um refinamento para esse Plano de Estudos
oportunidade em que o conteúdo do ciclo semanal será maior detalhado, tudo para facilitar a sua 
vida! 

Os alunos matriculados receberão na sua plataforma de ensino um arquivo semanal com as trilhas 
estratégicas, indicando a sequência de tarefas de estudos, por disciplina, com o objetivo de 
aumentar ao máximo o rendimento, de forma eficiente e eficaz. 

Conteúdo das Trilhas Estratégicas: 

•Metas semanais, com a indicação das matérias e assuntos a serem estudados; 

•Indicação de questões fundamentais a serem resolvidas em cada tarefa; 

•Meta com sugestões de revisão; 

•Comunidade EXCLUSIVA no Telegram para interação dos alunos e para postagem de dicas; 

•Monitoria para os alunos matriculados. 

O combo Curso Exame CFC Essencial + Plano de Estudos + Trilhas Estratégicas será integrado, 
permitindo que você não precise se preocupar com o planejamento, busca do que estudar... sua 
missão será separar o tempo de estudo solicitado diariamente e estudar! 

Vamos esquematizar esse processo para melhor compreensão. Vamos pegar o dia 2 do ciclo de 
estudos: 
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Como pode ser visto, propomos que você estude Contabilidade Geral e Pronunciamentos Contábeis. 
Mas o que exatamente você deve estudar dela? 

Aí que as Trilhas Estratégicas entram em ação! O intuito é de auxiliar ainda mais nos seus estudos. 
Ela conterá metas semanais com indicação de quais pontos teóricos você deve priorizar, quais 
exercícios resolver e sugestões do que revisar semanalmente. Assim, você terá base sólida para 
iniciar o estudo pelos nossos materiais teóricos e práticos. 

Portanto, o que você deve fazer: 

1) Pegar o ciclo de estudos; 
2) Verificar qual é a tarefa proposta para o dia; 
3) Consultar a Trilha Estratégica da semana (aos alunos matriculados); 
4) Mandar ver nos estudos! 

   Cada plano de estudos semanal corresponderá a uma trilha semanal. 

Exemplo: Plano Semanal 01 -> Trilha 00. 

 

10- CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                            

Acreditamos que estamos diante de um arsenal de peso. Tudo isso foi pensado na sua melhor 
preparação. Agora é hora de arregaçar as mangas e mandar ver É seu futuro profissional que está 
em jogo. 

Aproveite essas excelentes ferramentas de estudo disponibilizadas e se dedique para valer. 

A seguir, apresentamos os ciclos semanais que você tomará como base para a sua jornada de 
estudos rumo à aprovação no Exame CFC 2021.2!

Vamos com tudo! E lembre-se: é só o começo! 
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11- ANEXO I- CICLOS SEMANAIS  

“Semana” 01 -  25/08 a 05/07 

 
CH de Estudo semanal 

 
28h 

CH Programada VS 
CH Estudada 

 
Controle de Páginas/Vídeos: 

Dia DISCIPLINAS/Aula CH Líq. 
CH Líq. 
Efetiva 

Aulas 
Pg. 

Lidas/Vídeos 
Onde 
iniciei 

Onde 
finalizei 

01 
Apresentação do 

plano 
- - - - - - 

02 
Contabilidade Geral (I) 1h      

Pronunciamentos Contábeis (I) 1h      

 
03 

Contabilidade Geral (I) 1h      

Legislação e Ética (I) 1h30      

REVISÃO 01 30min      

 
04 

 Pronunciamentos Contábeis (I)       1h      

 Contabilidade de Custos (I)    1h30      

  REVISÃO  02 30min      

 
05 

 
         Revisão Semanal 

      
      3h 

  
 

 

 

 

 

 

 

     

    06 

 Contabilidade Geral (I)REVISÃO 
SEMANAL 

   1h30      

 Contabilidade Pública (I) 1h      

REVISÃO 03 30min      

 
07 

 Pronunciamentos Contábeis (I) 1h      

Legislação e Ética (I) 2h      

REVISÃO 04 30min      

 
08 

Contabilidade de Custos (I) 1h      

Contabilidade Pública (I) 1h      

REVISÃO 05 30min      

 
09 

Contabilidade Geral (I) 1h15      

Pronunciamentos Contábeis (I) 1h15      

REVISÃO 06 30min      

 
10 

Contabilidade Pública (I) 2h      

REVISÃO 07 30min      

 
11 

          Revisão Semanal 3h 
     

     

 
12 1º SIMULADO ESTRATÉGIA CFC  
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

1) Meta principal: rotina e compromisso diário. São fundamentais para sua aprovação! 

2) Revisões: servem como lembretes. Utilizar material de rápida consulta (slide/esquemas/resumos) 

3) Meta de exercícios: 75-80%. Caso fique abaixo, vale reforço pontual do tema crítico. 
4) Carga Horária: estipulada com base na quantidade de páginas da aula e relevância dos assuntos. 
5) Semana 1: Os primeiros dias são os mais difíceis! Supere o seu inimigo interno, organize-se para buscar 
espaço na sua agenda a fim de atender o mais próximo possível este planejamento. A hora é agora! Deixamos 
a meta com um prazo mais extenso para conclusão,para que se habituem com essa nova rotina de estudos. 
Teremos então uma tarefa mais curta e mais tranquila. Nas próximas semanas já iremos arregaçar as mangas 
e mandar ver nos estudos com um pouco mais de intensidade, beleza?  
6)Revisão Semanal: utilize o domingo para realizar a revisão dos assuntos já estudados. Alternativamente, use 
o dia para colocar o estudo em dia!O ciclo de revisões semanais,trata-se de uma excelente oportunidade para 
você revisar os principais assuntos estudados na semana. Teve uma semana difícil? Use o domingo para 
reequilibrar as metas perdidas. Caso não esteja conseguindo acompanhar, na área do aluno estamos liberando 
tarefas alternativas para quem está com o tempo restrito de estudo no âmbito das trilhas estratégicas! 
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                                                   Semana 02 -  06/09 a 12/09  

 
CH de Estudo semanal 

 
20h 

CH Programada VS 
CH Estudada 

 
Controle de Páginas/Vídeos: 

Dia DISCIPLINAS/Aula CH Líq. 
CH Líq. 
Efetiva 

Aulas 
Pg. 

Lidas/Vídeos 
Onde 
iniciei 

Onde 
finalizei 

 
13 

 Contabilidade de Custos (II) 1h30      

 Contabilidade Geral (II) 1h      

REVISÃO 09 30min      

 
14 

  Contabilidade Geral (II) 30min      

  Auditoria (I)    1h30      

REVISÃO 10 30min      

 
15 

Direito Tributário (I)    1h30      

Contabilidade de Custos (II) 30min      

REVISÃO 11 30min      

 
16 

Direito Tributário (I)   1h      

 Contabilidade Geral (II) 1h      

REVISÃO 12 30min      

 
17 

 Auditoria (I) 1h      

 Contabilidade Geral (II) 1h30      

REVISÃO 13 30min      

 
18 

Contabilidade de Custos (II)    1h30      

Direito Tributário (I) 1h      

REVISÃO 14 30min      

 
19 

 Contabilidade Geral (II) 1h30      

 Auditoria (I) 1h      

REVISÃO 15 30min      

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1) Meta principal: rotina e compromisso diário. São fundamentais para sua aprovação! 

2) Revisões: servem como lembretes. Utilizar material de rápida consulta (slide/esquemas/resumos) 

3) Meta de exercícios: 75-80%. Caso fique abaixo, vale reforço pontual do tema crítico. 
4) Carga Horária: estipulada com base na quantidade de páginas da aula e relevância dos assuntos. 
5) Semana 2: caso tenha feito o dever de casa você começará ao final desta semana perceber a evolução na 
sua rotina de estudos! Mais uma semana e você começa a dominar de vez o seu cérebro e a rotina de estudos 
vai ficar mais leve! Acredite no seu potencial! 
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                                                    Semana 03 -  13/09 a 19/09 

 
CH de Estudo semanal 

 
20h 

CH Programada VS 
CH Estudada 

 
Controle de Páginas/Vídeos: 

Dia DISCIPLINAS/Aula CH Líq. 
CH Líq. 
Efetiva 

Aulas 
Pg. 

Lidas/Vídeos 
Onde 
iniciei 

Onde 
finalizei 

 
20 

  Mat. Financeira (I) 1h30      

  Pronunciamentos Contábeis (II) 1h      

REVISÃO 16 30min      

 
21 

  Contabilidade de Custos (II) 1h30      

   Auditoria (II) 1h      

REVISÃO 17 30min      

 
22 

  Custos (II) 1h      

   Mat. Financeira (I) 1h30      

REVISÃO 18 30min      

 
23 

Pronunciamentos Contábeis (II) 1h      

Contabilidade Pública (II)    2h      

REVISÃO 19 30min      

 
24 

 Auditoria (II)     1h30      

Contabilidade Pública (II)        1h      

    REVISÃO              20 30min      

 
25 

Pronunciamentos Contábeis (II) 2h      

  Contabilidade de Custos (II) 1h30      

REVISÃO 21 30min      

 
26 

 
2º SIMULADO ESTRATÉGIA CFC 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1) Meta principal: rotina e compromisso diário. São fundamentais para sua aprovação! 

2) Revisões: servem como lembretes. Utilizar material de rápida consulta (slide/esquemas/resumos) 

3) Meta de exercícios: 75-80%. Caso fique abaixo, vale reforço pontual do tema crítico. 

4) Simulados: Procure fazer ao menos 03 antes da prova. Simular horário real da prova 
5) Carga Horária: estipulada com base na quantidade de páginas da aula e relevância dos assuntos. 
6) Semana 3: O simulado é uma importante ferramenta para que você possa mensurar o seu desempenho e 
corrigir os rumos para as próximas semanas. Não desanime caso tenha ido mal... afinal, você não estudou 
todos os principais pontos ainda. Logo, é perfeitamente normal não conquistar os 25 pontos previstos. Caso 
tenha conquistado, parabéns! Mas, cuidado! Mantenha o seu ritmo de estudos! 
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                                                    Semana 04 -  20/09 a 26/09 

 
CH de Estudo semanal 

 
21h 

CH Programada VS 
CH Estudada 

 
Controle de Páginas/Vídeos: 

Dia DISCIPLINAS/Aula CH Líq. 
CH Líq. 
Efetiva 

Aulas 
Pg. 

Lidas/Vídeos 
Onde 
iniciei 

Onde 
finalizei 

 
27 

Contabilidade Pública (II) 1h      

Auditoria Contábil (II) 1h30      

REVISÃO 22 30min      

 
28 

Contabilidade Pública (II) 1h30      

Auditoria Contábil (II) 1h      

REVISÃO 23 30min      

 
29 

Teoria da Contabilidade (I) 1h      

Auditoria Contábil (II) 1h30      

REVISÃO 24 30min      

 
30 

Teoria da Contabilidade (I) 1h30      

Matemática Financeira (II) 1h      

REVISÃO 25 30min      

 
31 

Teoria da Contabilidade (I) 1h30      

Matemática Financeira (II) 1h      

REVISÃO 26 30min      

 
32 

     Mat. Financeira (II) 2h      

REVISÃO 27 30min      

 
33 

 
REVISÃO SEMANAL 

 
3H 

     

     

     

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1) Meta principal: rotina e compromisso diário. São fundamentais para sua aprovação! 

2) Revisões: servem como lembretes. Utilizar material de rápida consulta (slide/esquemas/resumos). 

3) Meta de exercícios: 75-80%. Caso fique abaixo, vale reforço pontual do tema crítico. 
4) Carga Horária: estipulada com base na quantidade de páginas da aula e relevância dos assuntos. 
5) Revisão Semanal: utilize o domingo para realizar a revisão dos assuntos já estudados. Alternativamente, 
use o dia para colocar o estudo em dia! 
6) Semana 4: Nesta semana teremos o nosso ciclo de revisões semanais. Trata-se de uma excelente 
oportunidade para você revisar os principais assuntos estudados na semana. Teve uma semana difícil? Use o 
domingo para reequilibrar as metas perdidas. Caso não esteja conseguindo acompanhar, na área do aluno 
estamos liberando tarefas alternativas para quem está com o tempo restrito de estudo no âmbito das trilhas 
estratégicas! 
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                                                    Semana 05 -  27/09 a 03/10 

 
CH de Estudo semanal 

 
23h 

CH Programada VS 
CH Estudada 

 
Controle de Páginas/Vídeos: 

Dia DISCIPLINAS/Aula CH Líq. 
CH Líq. 
Efetiva 

Aulas 
Pg. 

Lidas/Vídeos 
Onde 
iniciei 

Onde 
finalizei 

 
34 

Português 1h30      

Contabilidade Geral (III) 1h      

REVISÃO 28 30min      

 
35 

Contabilidade Geral (III) 1h30      

Português 1h      

REVISÃO 29 30min      

 
36 

    Mat. Financeira (III) 1h      

Contabilidade Geral (III) 1h30      

REVISÃO 30 30min      

 
37 

Pronunciamentos Contábeis (III) 2h      

Contabilidade de Custos (III) 30min      

REVISÃO 31 30min      

 
38 

Pronunciamentos Contábeis (III) 1h      

Contabilidade de Custos (III) 1h30      

REVISÃO 32 30min      

 
39 

 
REVISÃO SEMANAL 

 
4H 

     

     

     

 
40 

 
3º SIMULADO ESTRATÉGIA CFC 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1) Meta principal: rotina e compromisso diário. São fundamentais para sua aprovação! 

2) Revisões: servem como lembretes. Utilizar material de rápida consulta (slide/esquemas/resumos) 

3) Meta de exercícios: 75-80%. Caso fique abaixo, vale reforço pontual do tema crítico. 

4) Simulados: Procure fazer ao menos 03 antes da prova. Simular horário real da prova 
5) Carga Horária: estipulada com base na quantidade de páginas da aula e relevância dos assuntos. 
6) Revisão Semanal: utilize o sábado para realizar a revisão dos assuntos estudados na semana. Aproveite 
para realizar uma revisão de véspera para o 3º simulado. 
7) Semana 5: O simulado é uma importante ferramenta para que você possa mensurar o seu desempenho e 
corrigir os rumos para as próximas semanas. Não desanime caso tenha ido mal... afinal, você não estudou 
todos os principais pontos ainda. Logo, é perfeitamente normal não conquistar os 25 pontos previstos. Caso 
tenha conquistado, parabéns! Mas, cuidado! Mantenha o seu ritmo de estudos! 
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                                                    Semana 06 -  04/10 a 10/10 

 
CH de Estudo semanal 

 
21h 

CH Programada VS 
CH Estudada 

 
Controle de Páginas/Vídeos: 

Dia DISCIPLINAS/Aula CH Líq. 
CH Líq. 
Efetiva 

Aulas 
Pg. 

Lidas/Vídeos 
Onde 
iniciei 

Onde 
finalizei 

 
41 

Contabilidade de Custos (III) 1h30      

Pronunciamentos Contábeis (IV) 1h      

REVISÃO 33 30min      

 
42 

Contabilidade de Custos (III) 1h      

Auditoria (III) 1h30      

REVISÃO 34 30min      

 
43 

Contabilidade Geral (IV) 1h      

   Auditoria (III) 1h30      

REVISÃO 35 30min      

 
44 

Perícia Contábil (I) 1h      

Contabilidade Geral (IV) 1h30      

REVISÃO 36 30min      

 
45 

Contabilidade Geral (IV) 1h30      

Pronunciamentos Contábeis (IV) 1h      

REVISÃO 37 30min      

 
46 

Pronunciamentos Contábeis (IV) 1h30      

Perícia Contábil (I) 1h      

REVISÃO 38 30min      

 
47 

 
REVISÃO SEMANAL 

 
3h 

     

     

     

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1) Meta principal: rotina e compromisso diário. São fundamentais para sua aprovação! 

2) Revisões: servem como lembretes. Utilizar material de rápida consulta (slide/esquemas/resumos) 

3) Meta de exercícios: 75-80%. Caso fique abaixo, vale reforço pontual do tema crítico. 

4) Simulados: Procure fazer ao menos 03 antes da prova. Simular horário real da prova 
5) Carga Horária: estipulada com base na quantidade de páginas da aula e relevância dos assuntos. 
6) Semana 6: Ao final dessa semana entramos praticamente nos últimos 14 dias. Espero que você já esteja 
incorporado o hábito do estudo... vamos lá! Falta pouco e precisamos manter o foco! Após a prova você voltará 
à sua rotina mais tranquila. Não deixe seu cérebro dominar a parada! É sofrido, mas é o preço a ser pago para 
o início de uma carreira de sucesso! Estamos juntos! 
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                                                    Semana 07 -  11/10 a 17/10 

 
CH de Estudo semanal 

 
22h 

CH Programada VS 
CH Estudada 

 
Controle de Páginas/Vídeos: 

Dia DISCIPLINAS/Aula CH Líq. 
CH Líq. 
Efetiva 

Aulas 
Pg. 

Lidas/Vídeos 
Onde 
iniciei 

Onde 
finalizei 

 
48 

  Direito Empresarial  1h30      

  Contabilidade Geral (VI) 1h      

REVISÃO 39 30min      

 
49 

 Contabilidade Geral (VI) 1h30      

 Direito Empresarial 1h      

REVISÃO 40 30min      

 
50 

  Direito do Trabalho  1h      

  Contabilidade Geral (V) 1h30      

REVISÃO 41 30min      

 
51 

Legislação e Ética (II) 2h      

  Contabilidade Geral (V) 30min      

REVISÃO 42 30min      

 
52 

Legislação e Ética (II) 1h      

  Contabilidade Geral (VI) 1h30      

REVISÃO 43 30min      

 
53 

 
REVISÃO SEMANAL 

 
3H 

     

     

     

 
54 

 
4º SIMULADO ESTRATÉGIA CFC 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1) Meta principal: rotina e compromisso diário. São fundamentais para sua aprovação! 

2) Revisões: servem como lembretes. Utilizar material de rápida consulta (slide/esquemas/resumos) 

3) Meta de exercícios: 75-80%. Caso fique abaixo, vale reforço pontual do tema crítico. 
4) Simulados: Procure fazer ao menos 03 antes da prova. Simular horário real da prova 
5)Carga Horária: estipulada com base na quantidade de páginas da aula e relevância dos assuntos. 
6) Revisão Semanal: utilize o sábado para realizar a revisão dos assuntos estudados na semana. Aproveite para 
realizar uma revisão de véspera para o 4º simulado. 
8) Semana 5: O simulado é uma importante ferramenta para que você possa mensurar o seu desempenho e 
corrigir os rumos para as próximas semanas. Não desanime caso tenha ido mal... afinal, você não estudou 
todos os principais pontos ainda. Logo, é perfeitamente normal não conquistar os 25 pontos previstos. Caso 
tenha conquistado, parabéns! Mas, cuidado! Mantenha o seu ritmo de estudos! 
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                                                    Semana 08 -  18/10 a 23/10  

 
CH de Estudo semanal 

 
15h 

CH Programada VS 
CH Estudada 

 
Controle de Páginas/Vídeos: 

Dia DISCIPLINAS/Aula CH Líq. 
CH Líq. 
Efetiva 

Aulas 
Pg. 

Lidas/Vídeos 
Onde 
iniciei 

Onde 
finalizei 

 
55 

Pronunciamento Contábil (V) 1h30      

Contabilidade Geral (VI) 1h      

REVISÃO 44 30min      

 
56 

Contabilidade Pública (III) 1h30      

   Pronunciamento Contábil (V) 1h      

REVISÃO 45 30min      

 
57 

Contabilidade Geral (VI) 1h      

           Aula Bônus 1h30      

REVISÃO 46 30min      

 
58 

Contabilidade Geral (VI) 1h30      

Perícia (II) 1h      

REVISÃO 47 30min      

 
59 

Contabilidade Pública (III) 1h30      

Perícia (II) 1h      

REVISÃO 48 30min      

 
60 

 
REVISÃO DE VÉSPERA 

      

      

      

 
 

 
PROVA EXAME CFC 2021.2 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1) Meta principal: rotina e compromisso diário. São fundamentais para sua aprovação! 

2) Revisões: servem como lembretes. Utilizar material de rápida consulta (slide/esquemas/resumos) 

3) Meta de exercícios: 75-80%. Caso fique abaixo, vale reforço pontual do tema crítico. 

4) Simulados: Procure fazer ao menos 03 antes da prova. Simular horário real da prova. 
5) Carga Horária: estipulada com base na quantidade de páginas da aula e relevância dos assuntos. 
6) Semana 8: Caso você tenha de fato superado as dificuldades normais do estudo e conseguido manter sua 
rotina, certamente terá chegado até aqui! Ainda teremos aulas especiais próximo da prova! É o momento em 
que você precisa estar conosco em cada transmissão ao vivo. Planeje-se para acompanhar nossas dicas finais... 
Parabéns pelo seu empenho até agora. Não deixe de se manifestar... temos nossas comunidades (aberta e 
exclusiva) no Telegram... é o canal para trocar uma ideia e saber que não estamos sozinhos nessa jornada! 
 

  



PLANO DE ESTUDOS EXAME CFC 2021.2 

26 

 

Ficamos por aqui! 

Um grande abraço a todos e uma excelente preparação! 

Conte conosco nessa jornada!  

Prof. Júlio Cardozo 

Monitora Daiane Nascimento 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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