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O Exame de Suficiência do Con-
selho Federal de Contabilidade é uma 
prova obrigatória e a aprovação é re-
quisito para que o graduando ou con-
cluinte do curso superior de Ciências 
Contábeis possa exercer o seu traba-
lho, conforme estabelecido pela Lei nº 
12.249/2010, com regulamentação da 
Resolução nº 1.486/15. A prova é com-
posta de diversas disciplinas além de 
Contabilidade, tais como Direito, Ma-
temática/Estatística e Língua Portugue-
sa. Deste modo, o livro “600 Questões 
comentadas do exame de suficiência 
do Conselho Federal de Contabilida-
de”, de Anivaldo José de Carvalho, 
vem para auxiliar os candidatos que 
farão exame obrigatório e buscam fon-
tes de estudo para o mesmo.

Para a aprovação, é necessário 
que o candidato possua uma série de 
conhecimentos antes de fazer a prova 
e é nesse sentido que o livro se apre-
senta. A obra recupera questões espe-
cíficas, que podem ser cobrados pelo 
examinador, o que já dá ao candidato 
um preparo específico para o Exame 
de Suficiência. Assim é, que durante a 
leitura, será possível ao estudante per-
ceber que várias questões se repetem 
em provas diferentes, o que evidencia 
a importância de se realizar o estudo 

por meio de questões que já cons-
taram em edições anteriores. Deste 
modo, crescem as chances do candi-
dato ser aprovado no exame.

“Por isso, temos a honra de lhes 
oferecer esse material que, com cer-
teza, poderá contribuir sobremaneira 
com a sua aprovação. Não temos dú-
vida de que, as questões, pela forma 
com que foram comentadas, vão ao 
encontro do que é cobrado na prova 
e, você aluno terá condições de com-
preender todos os assuntos que com-
põem o edital, de uma forma muito 
mais direta e objetiva”, esclarece Car-
valho, autor do livro e Agente Fiscal 
de Rendas.

A leitura também é útil ao can-
didato que vai prestar concursos 
públicos ou até mesmo fazer a prova 
do Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade), possuindo 
abrangência na área contábil, e au-
xiliando quem tem dificuldades em 
encontrar outros livros com ques-
tões comentadas.

600 Questões comentadas do 
exame de suficiência do Conselho Fe-
deral de Contabilidade; Anivaldo José 
de Carvalho; Editora Juspodivm; 976 

páginas; R$ 94,90.

Exame de Suficiência comentado

Leitura

A Karlinski Treinamentos Em-
presariais promove o curso “EFD 
Reinf e DCTFWEB”, que aconte-
ce amanhã, dia  28, das 8h30min 
às 17h30min. Serão oito horas 
de aula, na sede da Karlinski em 
Porto Alegre (Largo Visconde de 
Cairu, 17, quinto andar). O objetivo 
da capacitação é demonstrar aos 
participantes, de forma prática, em 
computador, como apresentar as 
novas obrigações acessórias, EFD 
REINF e DCTFWEB, ambas da Re-
ceita Federal, que irão substituir a 
DIRF e GFIP, respectivamente.

O curso é destinado para 
contadores, analistas fiscais, ana-
listas de TI e demais profissionais 
envolvidos com questões fiscais 
como: apuração e escrituração fis-
cal digital de tributos. A aula será 
prática em computador, com a 
montagem a partir de documentos 
fiscais e demais informações, de 
arquivos XML com transmissão via 
internet, para o ambiente de teste 
das duas declarações.

Mais informações podem ser 
encontradas através do telefone: 
(51) 3062-4580.

Capacitação 
em EFD Reinf e 

DCTFWEB

O Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empre-
sas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Estado 
do Rio Grande do Sul (Sescon-RS) 
promove curso sobre a prática e 
a escrita fiscal do ICMS e do IPI. A 
capacitação acontece no dia 28 de 
março, das 8h30min às 17h30min, 
totalizando oito horas de aula, no 
Auditório do Sescon-RS em Porto 
Alegre (rua Augusto Severo, 168).

O objetivo do curso é capa-
citar e preparar os profissionais 
para a atuação segura e eficaz na 
área fiscal, focado no ICMS e IPI, 
considerando os procedimentos 
a serem adotados, os riscos e as 
soluções relativas à incidência do 
imposto com suas respectivas obri-
gações acessórias.

O instrutor será Ademir 
Vanzella, bacharel em Ciências 
Contábeis, auditor e consultor tri-
butarista, com ampla atuação em 
impostos indiretos, especialista na 
área fiscal tributária. Mais informa-
ções sobre a capacitação podem 
ser encontradas através do telefo-
ne (51) 3343-2090.

Prática de escrita 
fiscal do ICMS e 

do IPI 

A Feevale promove palestra 
gratuita sobre Declaração de Im-
posto de Renda da Pessoa Física 
(Dirpf), através do projeto social 
Sustentabilidade Econômica e Fi-
nanceira, no dia 28 de março, a 
partir das 14h, no auditório do pré-
dio Multicolor, localizado no Cam-
pus II (ERS-239, 2.755, Novo Ham-
burgo). O evento tem o objetivo de 
apresentar as principais alterações 
para a Dirpf neste ano e ocorrerá 
em parceria com a Receita Federal.

A palestra será ministrada 
por Renato Ervino Röpke, auditor 
fiscal da Receita Federal desde 
1992 e supervisor da equipe de 
fiscalização da pessoa física na 
Delegacia da Receita Federal em 
Novo Hamburgo, Região Metropo-
litana de Porto Alegre. O evento é 
direcionado para acadêmicos do 
curso de Ciências Contábeis da Ins-
tituição, contadores e comunidade. 
Os interessados devem realizar a 
inscrição pelo e-mail projetosus-
tentabilidade@feevale.br. Mais in-
formações sobre a palestra podem 
ser encontradas através do telefo-
ne (51) 3586-8800.
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