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1 – APRESENTAÇÃO
Meus camaradas, é com enorme satisfação que apresentamos este curso pensando totalmente no
Exame CFC 2020.2, considerando o tempo que temos até a prova, as tendências de exigência
nos últimos Exames CFC e a nossa experiência de longa data na preparação para as provas dos
Exames!
Antes de passarmos à apresentação do curso, responda à seguinte pergunta: vamos detonar no
Exame CFC 2020.2?
Se a resposta é SIM, então você veio ao lugar certo! Vamos combinar o seguinte:
Se você já está traumatizado(a) com o Exame CFC...
Se você quer acabar de uma vez por todas com essa angústia de ter que ser aprovado(a) no
Exame...
Se você não teve uma formação na sua Universidade como o esperado...
Se você se perde em meio a todos os detalhes que são exigidos no Exame CFC...
Se você fica confuso(a) com toda essa quantidade de informações presentes no edital...
Fica na paz...
A equipe de professores mais completa do planeta em termos de preparação para o Exame CFC
estará com você do início ao fim! Basta se dedicar um pouco por dia, seguir as dicas, as orientações
que não tem erro! Nós vamos superar juntos todas essas dificuldades e conquistar a sua sonhada
aprovação!
Se você já está em um nível mais avançado e quer praticamente anular as chances de ser
surpreendido com variáveis externas que possam te prejudicar, a exemplo do ocorrido na última
prova, você também está no lugar certo! Digo isso porque a nossa tropa de elite de alunos, aqueles
que estavam realmente comprometidos, que realmente estudaram todas as nossas aulas e
seguiram o que falamos simplesmente DETONARAM no Exame CFC 2020.1! Ficamos muito
orgulhosos... isso apenas reforçou o que sabíamos: independente das dificuldades impostas pela
prova, quem estuda com dedicação pelo nosso curso é improvável não ser aprovado(a).
É claro que tivemos alguns alunos nossos que foram injustiçados com os problemas ocorridos na
última prova... algo que fugiu totalmente do controle, pois eles não tiveram sequer a oportunidade
de resolver todas as questões... aí realmente não tem o que fazer! Mas, os que conseguiram
resolver ao menos que parte das questões, mesmo assim conseguiram a aprovação, pois estavam
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muito bem preparados! E é isso que vamos buscar nos próximos dias! Vamos estudar de maneira
estratégica, procurando buscar os pontos ESSENCIAIS para que possamos realizar uma excelente
preparação e chegar no dia da prova com a confiança de um verdadeiro aluno Estratégia!
Como podemos te ajudar a “detonar” no Exame CFC...
Acreditamos que todos que pretendem serem aprovados devem ter FOCO e OBJETIVIDADE...
dominar a arte de fazer o simples de forma efetiva. Porém, com a quantidade enorme de
informação disponível, como encontrar técnicas práticas que você pode utilizar para resolver as
questões do Exame com maior facilidade? É aí que entramos em cena!
Ao longo do tempo que estamos aqui no Estratégia, já preparamos milhares de alunos e temos
alcançado uma excelente avaliação!
Sobre os professores...
Temos a maior e melhor equipe de professores especializados no Exame CFC do país! São mestres
renomados e conhecidos em todo o país pelo alto grau de profissionalismo e competência em
suas disciplinas. A seguir destacamos um breve currículo dos nossos mestres.
Prof. Gilmar Possati
Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU). Formado em
Ciências Contábeis (UFSM), especializado em Finanças Públicas (ESAF) e em Auditoria Financeira
(UnB/TCU). Coordenador do Estratégia CFC. Professor do Estratégia CFC nas disciplinas de
Pronunciamentos Contábeis, Contabilidade Pública, Ética Profissional e Teoria da Contabilidade.
Prof. Julio Cardozo
Auditor Fiscal da Receita do Estado do Espírito Santo (SEFAZ-ES). Formado em Ciências Contábeis
pela Universidade Federal do Paraná. Professor do Estratégia CFC nas disciplinas de Perícia
Contábil e Análise das Demonstrações Contábeis.
Prof. Luciano Rosa
Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP). Formado em administração de
empresas, com 17 anos de experiência em empresas privadas, na área de controladoria. Professor
do Estratégia CFC nas disciplinas de Contabilidade de Custos e Gerencial.
Prof. Guilherme Sant`Anna
Auditor Fiscal da Receita do Estado do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ). Formado em Ciências Navais
(habilitação em Administração) pela Escola Naval. Professor do Estratégia CFC na disciplina de
Auditoria Contábil.
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Prof. Tonyvan Carvalho
Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI). Graduado em
Matemática (UFPI), Computação (UESPI) e Administração (UESPI). Pós-graduado em Matemática
(UFPI), Estatística (UFPI), Contabilidade e Auditoria Governamental (UESPI) e Contabilidade e
Controle na Administração Pública (UFPI/TCE-PI). Professor do Estratégia CFC na disciplina de
Auditoria Contábil.
Prof. Brunno Lima
Professor de Matemática Financeira, Raciocínio Lógico e Matemática em cursos preparatórios para
concursos online e presenciais desde 2005. Professor do Estratégia CFC na disciplina de
Matemática Financeira.
==0==

Prof. Guilherme Neves
Professor de Matemática, Matemática Financeira, Raciocínio Lógico e Estatística desde 2006.
Graduado em Engenharia Civil pela University of Central Florida. Professor do Estratégia CFC nas
disciplinas de Matemática Financeira e Estatística.
Prof. Fábio Dutra
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Pós-graduando em Direito Tributário. Professor do
Estratégia CFC na disciplina Direito Tributário.
Prof. Antonio Daudt
Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU). Formado em Direito
e em Engenharia Elétrica. Professor do Estratégia CFC na disciplina Direito do Trabalho.

Sobre o Curso...
Este é um curso de teoria e questões comentadas. Nosso objetivo é prepará-lo (a) de forma ampla
para resolver as questões a serem exigidas no Exame CFC 2020.2.
A metodologia das aulas contempla a exposição da teoria essencial seguida da resolução e
comentário de questões anteriores sobre o assunto, especialmente questões já exploradas em
Exames passados e outras consideradas adequadas para uma boa evolução nos assuntos. Nos
comentários, pode haver explicações novas. Assim, teoria e questões se complementam.
Caso reste alguma dúvida que não tenha sido esclarecida na aula, não hesite em postá-la no fórum
de dúvidas. Trata-se de uma excelente ferramenta disponível ao aluno.
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Todas as aulas em pdf (livro eletrônico) são complementadas por videoaulas, gravadas ao vivo, as
quais estarão à sua disposição após edição.
Dito isso, as características principais deste curso são:
à Conteúdo atualizadíssimo;
à Teoria aliada à prática por meio de centenas de questões comentadas em Exame passados;
à Linguagem didática e descontraída proporcionando uma leitura leve e absorção efetiva do
conhecimento necessário à sua aprovação;
à Foco total naquilo que é mais exigido;
à Resumos e esquemas para facilitar a fixação do conhecimento;
à Fórum de dúvidas;
à Videoaulas

Assim, nosso curso está formatado para que possamos realizar uma excelente prova do Exame
CFC 2020.2, com uma preparação que permita resolver as questões com confiança e com uma
margem de folga para conquistar a pontuação necessária à aprovação.
Fique tranquilo(a), pois nosso curso proporcionará uma preparação objetiva, totalmente
atualizada e focada naquilo que entendemos ser o essencial para o Exame CFC.
Aqui no Estratégia CFC temos o compromisso com a qualidade de nossos cursos. Não é à toa que
estamos alcançando altos índices de aprovação.
Enfim, esperamos que você aproveite o curso, tire suas dúvidas, estude bastante e, na hora da
prova, resolva as questões com confiança. Desse modo, todo o esforço empregado nessa fase
preparatória será recompensado com a alegria que acompanha a aprovação, a qual esperamos
compartilhar com você.
Estamos juntos e é só o começo!

Prof. Possati
Inscreva-se no canal YouTube: Contabilizando http://bit.ly/canal-aprovação
Siga-me no Instagram: @profgilmarpossati http://bit.ly/siga-o-possati
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2 – CRONOGRAMA
Para atingirmos o nosso objetivo, seguiremos o seguinte cronograma:
Aula
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Bônus 1
Bônus 2
Bônus 3
Bônus 4
Bônus 5

Conteúdo

Apresentação do Curso
Contabilidade Geral (I)
Pronunciamentos Contábeis (I)
Contabilidade de Custos (I)
Contabilidade Pública (I)
Auditoria Contábil (I)
Legislação e Ética Profissional (I)
Matemática Financeira (I)
Direito Tributário
Contabilidade Geral (II)
Contabilidade de Custos (II)
Pronunciamentos Contábeis (II)
Contabilidade Pública (II)
Auditoria Contábil (II)
Teoria da Contabilidade
Matemática Financeira (II)
Contabilidade Geral (III)
Pronunciamentos Contábeis (III)
Estatística
Contabilidade de Custos (III)
Perícia Contábil (II)
Contabilidade Geral (IV)
Pronunciamentos Contábeis (IV)
Contabilidade Gerencial (ADC)
Direito do Trabalho
Contabilidade Geral (V)
Pronunciamentos Contábeis (V)
Auditoria Contábil (III)
Legislação e Ética Profissional (II)
Contabilidade Geral (VI)
Contabilidade Pública (III)
Prova Exame CFC 2020.1 Comentada
Overdose de Questões
Revisão em Vídeos (Preparação Turbo)
Simulados Comentados
Pontos mais importantes para a prova do Exame CFC (Revisaço em vídeos)
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3 – NOSSA METODOLOGIA
Nossa metodologia de preparação nesse curso está baseada em quatro grandes frentes de
atuação:
1. Acumulação de Conhecimento
Aqui temos a base fundamental de qualquer processo de aprendizagem... acumular
conhecimento! E como vamos avançar nesse processo? Por meio da leitura dos livros eletrônicos
(pdfs) e do estudo das videoaulas. A base do seu estudo deve ser pautada na leitura das aulas,
esse é o melhor caminho. As videoaulas são complementares e podem ser usadas com maior
ênfase nas disciplinas em que você possui maior dificuldade. Assim, pdfs + vídeos representam a
sua base para acumulação do conhecimento.
2. Fixação do Conhecimento
No nosso método, a fixação de conhecimento pode ser dividida em dois momentos:
a) dentro da própria etapa 1, acima descrita, considerando que em todos os pdfs você terá à
disposição teoria + questões. E é justamente na parte das questões que você inicia o processo
de fixação do conhecimento. Logo, estudar as questões comentadas em uma primeira leitura da
aula é fundamental na fixação do conhecimento.
b) Por meio do estudo de videoaulas focadas em resolução de questões. Para tanto, você vai
utilizar um dos cursos exclusivos bônus que disponibilizamos: o curso Overdose de Questões.
3. Revisões
À medida que você for avançando no processo de acumulação do conhecimento, é natural que
seu cérebro vá deixando de lado as informações mais antigas. Logo, a revisão é fundamental na
sua jornada. Existem dezenas de formas de revisar o estudo. Não vamos entrar no mérito das
técnicas, mas sim das ferramentas que você terá à sua disposição, ok? Bem... para revisarmos
vamos utilizar:
a) as próprias questões selecionadas nos pdfs.
Dica: use as questões em um primeiro momento para fixação (etapa 1); em um segundo momento
para revisão (refaça todas as questões, esse é o ideal, mas você pode selecionar algumas, as pares,
por exemplo, para ser algo aleatório). Nesse segundo momento, marque as questões que você
errou. E, por fim, em um terceiro momento, resolva apenas as questões que você errou (as
marcadas no segundo momento). Eis um processo poderoso de revisão utilizados pelos
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concurseiros de alto nível, os futuros aprovados nos cargos mais concorridos do país (só depende
de você chegar nesse nível).
b) o curso exclusivo em bônus à sua disposição (Preparação Turbo): utilizado, em regra, para
revisões periódicas maiores.
c) o curso exclusivo em bônus à sua disposição (Hora da Verdade): utilizado, em regra, para
revisões mais rápidas.
4. Simulados
A fim de mensurar seu desempenho, de modo a acompanhar a sua evolução e identificar as suas
deficiências, você terá acesso a simulados já realizados em 2020 e todos os específicos para a
edição 2020.2 (a princípio, a cada duas semanas). Serão muitas questões inéditas para que você
possa ter noção do seu nível!
Observação: maiores detalhes de aplicação da nossa metodologia são realizadas em nosso curso
“Mentoria Estratégica” (em breve maiores informações a respeito).
Para que você possa avaliar nossa metodologia, segue uma sugestão de aulas disponíveis
gratuitamente em nossas plataformas:
Livros Eletrônicos (pdfs) + videoaulas
Sugerimos você assistir as aulas demonstrativas que estão nos nossos pacotes de cursos para o
Exame CFC 2020.1 (para a 1ª Edição tivemos um tempo gigante de preparação e, portanto, nosso
planejamento consistiu em abordagem do edital por meio de cursos específicos de cada
disciplina).
Link dos cursos:
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/pacote-de-conhecimentos-especificos-p-cfc-20201-bacharel-em-ciencias-contabeis-pos-edital/
Observação: os cursos 2020.1 ainda estão em comercialização até o final de agosto. São
excelentes para suprir deficiências pontuais em alguma disciplina ou para uma preparação mais
robusta (no caso do pacote).
Para avaliar os cursos bônus, assista alguns vídeos disponibilizados junto a essa aula demonstrativa
e também no nosso canal do You Tube do Estratégia CFC.
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