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EXAME DE SUFICIÊNCIA COMO REQUISITO PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL EM 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE (CRC) 

 
EDITAL DO EXAME DE SUFICIÊNCIA EDIÇÃO N.° 01/2018 

PERGUNTAS FREQUENTES 
 

1- Qual a finalidade e o objetivo do Exame? 

 
O Exame é um dos requisitos para a obtenção de registro profissional em Conselho Regional de Contabilidade e tem 
por objetivo, comprovar conhecimentos médios, consoante os conteúdos programáticos desenvolvidos no curso de 
Bacharelado em Ciências Contábeis, visando a obtenção de registro na categoria Contador. 
 

2- Quem poderá prestar o exame? 

 
O parágrafo único do art. 1º da Resolução CFC nº 1.486/15, dispõe que o exame pode ser prestado pelos bacharéis e 
estudantes do último ano letivo do curso de Ciências Contábeis. Essa previsão consta do item 1.3 do edital da 1ª edição 
do exame de 2018.  
Dessa forma, se o curso for de 8 semestres e o examinando estiver no 6º semestre (ou anterior a este) e for aprovado, 
esta aprovação não terá validade no ato do requerimento do registro, pois o examinando deveria estar no 7º ou 8º 
semestre. 
 

3- Como e quando posso fazer minha inscrição? 

 
As inscrições deverão ser efetuadas, exclusivamente, pela internet, pelos sites da Consulplan (www.consulplan.net) e 
do CFC (www.cfc.org.br), no período entre 14h00min do dia 11 de abril de 2018 e 16h00min do dia 10 de maio de 2018, 
observado o horário oficial de Brasília (DF). 
 

4- Qual o valor da inscrição? Em qual banco devo pagar o boleto bancário? 

 
O valor da taxa de inscrição é de R$110,00 (cento e dez reais) e deverá ser recolhida, em guia própria, em favor do 
CFC, para pagamento em qualquer banco, impreterivelmente, até a data de vencimento constante no documento, 
impreterivelmente, até a data de vencimento constante no documento, impreterivelmente, até a data de vencimento 
constante no documento.  
 

5- Haverá isenção da taxa de inscrição? 

 
Sim. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o examinando que, cumulativamente: estiver inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n.° 6.135, de 26 de junho de 
2007; e for membro de família de baixa renda, nos termos do referido Decreto. A isenção deverá ser solicitada pelo 
examinando, no ato da inscrição e por meio do sistema, das 14h00min do dia 11 de abril de 2018 às 23h59min do 
dia 13 de abril de 2018, horário oficial de Brasília (DF), nos sites da Consulplan e do CFC, contendo: a) indicação do 
Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e  b) declaração de que atende à condição estabelecida 
no subitem 3.3 do edital, alíneas “a” e “b”. 
 

6- Realizei a inscrição, mas meu boleto bancário não foi disponibilizado. O que devo fazer? 

 
Devido à recente normatização da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), é necessário que o boleto passe por 
validação junto à autoridade financeira competente. Por este motivo, o boleto bancário somente estará disponível para 
emissão e pagamento em até 1 (um) dia útil após a conclusão da inscrição. Para imprimir o boleto bancário o 
examinando deverá acessar o link de inscrição (um dia após a realização da mesma), realizar o login (por meio de seu 
CPF e senha, criada no ato do cadastro no site da organizadora), confirmar seus dados e clicar no campo “Meus 
Concursos”. 
 

7- Como faço para reimprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição? 

 
Todos os examinandos inscritos poderão reimprimir o seu boleto bancário, caso necessário, somente até as 18h00min 
do dia 11 de maio de 2018, quando esse recurso será indisponibilizado no sistema de inscrição. Para tanto, basta 
acessar o link de inscrição, realizar o login (por meio de seu CPF e senha, criada no ato do cadastro no site da 
organizadora), confirmar seus dados e clicar no campo “Meus Concursos”. 

http://www.consulplan.net/
http://www.cfc.org.br/
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8- Efetuei o pagamento de minha inscrição e ao verificar no site, o pagamento está pendente. Por quê? 

 
Após efetuar o pagamento do boleto referente à taxa de inscrição, o examinando deverá aguardar o prazo mínimo de 
5 (cinco) dias úteis para a confirmação/compensação do pagamento. 
 

9- Caso eu realize mais de uma inscrição, o que fazer? 

 
Nenhuma inscrição é deferida sem que o examinando realize o pagamento. Assim, será considerada válida a inscrição 
que o examinando pagar.  
 

10-  Quando fiz minha inscrição via internet, digitei errado meu nome e meu RG. Como corrijo essa   
situação? 

 
O examinando tem a opção de acessar o link de inscrição, opção “Atualizar Meus Dados” e efetivar eventuais correções 
no cadastro de dados pessoais – nome, endereço, etc. 
Os eventuais erros de digitação no nome, número do documento de identidade ou outros dados referentes ao cadastro 
do examinando que não forem corrigidos através do link de inscrições, no período específico para envio de 
requerimento de inscrição, deverão ser alterados SOMENTE no dia das provas objetivas, mediante conferência do 
documento original de identidade quando do ingresso do examinando no local de provas pelo fiscal de sala. 
 

11-   Em qual cidade realizarei as provas? 

 
O examinando deverá optar, quando da inscrição, em qual cidade realizará a prova, dentre aquelas indicadas no Anexo 
I do Edital. 
 

12-   Em caso de erro na indicação do local de prova, o que pode ser feito? 

 
Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a alteração no que se refere ao município 
escolhido para realização das provas. 
Contudo, o examinando poderá, a qualquer momento durante o período de inscrições, gerar nova inscrição com outra 
opção de município para realizar a prova e efetivar o pagamento da NOVA inscrição, sendo considerada válida aquela 
efetuada por último. 
 

13-   Por qual motivo devo selecionar três cidades diferentes para realização da prova? 

 
No ato da inscrição o examinando obrigatoriamente terá que indicar três opções distintas, de cidades para realização 
da prova, pois caso seja constatado número inferior a 40 (quarenta) inscrições para a realização da prova objetiva em 
qualquer das cidades constantes do Anexo I do edital, os examinandos dessa(s) localidade(s) deverão realizar a prova 
objetiva nas cidades por eles escolhidas como segunda opção no ato da inscrição. Caso na cidade escolhida como 
segunda opção também seja constatado número inferior a 40 (quarenta) inscrições, o examinando nesta situação 
realizará a prova na sua terceira cidade de opção ou, caso ainda assim não seja atingido o número mínimo 
retromencionado, o examinando realizará as provas em cidade circunvizinha designada pela Consulplan e pelo CFC. 
 

14-   Minha inscrição aparece com a informação “Homologada”, o que isso quer dizer? 

 
A situação “Homologada” indica que o pagamento foi identificado em nosso sistema ou que seu pedido de isenção de 
taxa foi deferido (no caso de examinando que fez tal solicitação), isto é, confirma sua inscrição no Exame. 
 

15-   Qual a constituição do Exame? Há outras etapas após a prova objetiva? 

 
O Exame de Suficiência será constituído apenas de prova objetiva de múltipla escolha, não havendo etapas posteriores. 
 

16-   Quais os critérios para aprovação no exame? 

 
Cada questão terá o valor de 1 (um) ponto, e o cálculo da nota da prova objetiva será igual à soma algébrica do ponto 
obtido com cada questão correta. Será considerado aprovado o examinando que acertar, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) do total das questões, ou seja, 25 (vinte e cinco) pontos. 
 

17-   Qual o dia e horário das provas? Qual o período de duração das provas? 

 
A prova objetiva será aplicada no dia 17 de junho de 2018 (domingo), no turno da manhã, de 09h30 às 13h30, com 
duração de 4h00 (quatro horas), observado o horário oficial de Brasília (DF). 
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18-   Qual a composição da prova e quantitativo de questões? 

 
A prova será composta de 50 (cinquenta) questões objetivas, valendo um ponto cada uma, numeradas de 1 a 50, 
abrangendo os seguintes assuntos: 
 

 
 

19-   Quando será disponibilizado o local de realização do exame? 

 
Os locais de realização da prova objetiva, para os quais deverão se dirigir os examinandos, serão divulgados a partir 
das 16h00min do dia 6 de junho de 2018 nos endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.cfc.org.br.  
 

20-   Onde encontro o conteúdo programático? 

 
O detalhamento do conteúdo programático e a listagem estruturada de contas da prova constam nos Anexos III e IV 
deste edital, respectivamente. 
 

21-   Por que a CONSULPLAN não disponibiliza as referências bibliográficas para os conteúdos 
programáticos previstos no edital do exame? 

 
A CONSULPLAN não fornece sugestões bibliográficas para que o candidato não fique limitado e tenha liberdade em 
estudar os conceitos sugeridos no Conteúdo Programático no que tange os pontos mais importantes e atuais. 
 

22-   Onde retiro a certidão de aprovação? 

 
O examinando que obtiver aprovação poderá emitir sua certidão de aprovação através de link específico disponibilizado 
nos sites da Consulplan e do CFC, por meio do CPF e senha, ou solicitar, presencialmente, nos Conselhos Regionais 
de Contabilidade (CRCs), sem ônus ao examinando. 
 
Outras dúvidas: Central de atendimento ao candidato: 0800-283-4628 (dias úteis, das 08h00min às 17h30min – 
horário de Brasília/DF) / E-mail: examecfc@consulplan.com. 
 

http://www.consulplan.net/
http://www.cfc.org.br/
mailto:examecfc@consulplan.com.

