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Resumo 

O estudo objetiva verificar como o Exame de Suficiência do Conselho Federal de 

Contabilidade equaliza as questões propostas para avaliar as Habilidades Conceituais, 

Procedimentais e Atitudinais exigidas para o ingresso de profissionais no mercado de 

trabalho. Como base teórica utilizou-se da Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom 

(1974) com seus Níveis de Aprendizagem, Conhecimento, Compreensão, Aplicação, Análise, 

Síntese e Avaliação. O estudo classifica-se como descritivo, em relação ao problema a 

pesquisa é qualitativa. A população da pesquisa formou-se por quatro edições do Exame de 

Suficiência – da 1ª edição de 2012 à 2ª edição de 2013. Para a coleta de evidências utilizou-se 

os elaboradores de questões do Exame mediante os procedimentos para categorização das 

Habilidades Conceituais, Procedimentais e Atitudinais. Os resultados da pesquisa mostram 

por meio da Análise de Conteúdo que na percepção de elaboradores do Exame de Suficiência 

possui alta frequência de Habilidades Conceituais e moderada frequência de Habilidades 

Procedimentais. Assim, conclui-se que o Exame de Suficiência está mais associado ao que se 

deve saber e na dimensão do que se deve saber fazer, deixando de lado a vertente de como se 

deve ser na área da Contabilidade. 

 

Palavras-chave: Exame de Suficiência; Habilidades Conceituais; Habilidades 

Procedimentais; Habilidades Atitudinais. 

 

1 Introdução 

 

A avaliação acadêmica tem como propósito a coleta contínua e sistemática de dados e 

de informações sobre o desempenho de um grupo social e a atribuição de valor quantitativo. 

Ou seja, a nota é o instrumento para classificar se indivíduos pertencem ou não a determinado 

grupo.  O Conselho Federal de Contabilidade adotou como referências, para a entrada do 

profissional no mercado, as habilidades e competências exigidas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Contábeis. O propósito é avaliar se os 
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egressos chegam ao mercado compreendendo questões que envolvam a construção dos 

conhecimentos a partir de um rol de habilidades e competências para que sejam utilizadas 

instrumentalmente visando à resolução de situações diversas advindas do cotidiano da 

profissão de contador. 

No entanto, Ropé e Tanguy (1997) defendem que os diferentes usos da noção de 

competência causam dúvidas quanto ao seu real significado. Na área educacional, a noção de 

competência tende a substituir as noções de saberes e conhecimentos e, na esfera do trabalho, 

a noção de qualificação. Talvez por isso haja incerteza no campo das Ciências Contábeis 

sobre como construir conhecimento. De um lado, a academia vive a dualidade de como 

ensinar – “ensinar a aprender ou ensinar como fazer”. Por outro lado, o Exame de Suficiência 

restringe-se a cobrar conhecimentos medianos para avaliar as habilidades e competências 

requeridas do egresso para inserção no mercado de trabalho profissional.  

A abordagem conceitual e os métodos de avaliação da aprendizagem são amplas, 

segundo os contextos educacionais e filosóficos. Bloom, Hastings e Madaus (1983, p. 8) 

consideram a avaliação um “método de coleta e de processamento de dados necessários à 

melhoria da aprendizagem e do ensino”. Esse método de coleta e processamento de dados 

ajuda a esclarecer metas e objetivos educacionais e a determinar as medidas do 

desenvolvimento requeridas dos estudantes, de modo a determinar a qualidade do ensino-

aprendizagem e as mudanças que se pretende introduzir para tornar o ensino mais eficaz. Para 

esses autores, a avaliação é vista como “um instrumento, na prática educacional que permite a 

verificação da eficácia de procedimentos alternativos na obtenção dos objetivos 

educacionais”. 

O discurso pedagógico utilizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

apregoa que as instituições de ensino devem valorizar as dimensões Conceitual, 

Procedimental e Atitudinal para definir as competências e habilidades pretendidas para o 

curso de graduação, assim como para a organização e seleção de conteúdos curriculares, 

eleição de procedimentos didáticos e métodos de avaliação da aprendizagem. Por outro lado, 

o Exame de Suficiência objetiva avaliar o raciocínio, a capacidade de mobilização de saberes 

e a interdisciplinaridade para compreensão de situações-problema, exigindo que o aluno 

busque, a partir de seu acúmulo de experiências acadêmicas, os conhecimentos necessários 

para a resolução adequada de situações práticas. De forma pragmática, o Exame de 

Suficiência deveria avaliar habilidades tanto no campo conceitual como nos campos 

procedimental e atitudinal.  

Nesse contexto, o estudo busca responder à seguinte questão de pesquisa: Como 

ocorre a equalização das questões desenvolvidas para avaliar Habilidades Conceituais, 

Procedimentais e Atitudinais no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade? 

Nesse contexto, o objetivo do artigo consiste em verificar como o Exame de Suficiência do 

Conselho Federal de Contabilidade equaliza as questões propostas para avaliar as Habilidades 

Conceituais, Procedimentais e Atitudinais exigidas para o ingresso de profissionais no 

mercado de trabalho. 

O estudo se justifica na medida em que ajuda a esclarecer critérios para avaliar o 

ensino de conteúdos curriculares, considerando as Habilidades Conceituais, Procedimentais e 

Atitudinais no campo das Ciências Contábeis. O estudo promove a pragmatização da teoria 

proposta por Bloom, Hastings e Madaus (1983), denominada de Taxonomia dos Objetivos 

Educacionais de Bloom no seu Domínio Cognitivo.  Do ponto de vista prático, o estudo busca 

revelar quais instrumentos são contemplados na estrutura da elaboração da avaliação do 
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Exame de Suficiência no processo de selecionar os concluintes do ensino pós-médio que 

podem ingressar no campo da Contabilidade enquanto profissionais.   

Em termos de contribuição social, entende-se que este trabalho contribui para que os 

futuros egressos desenvolvam melhor suas habilidades durante a sua formação e para que as 

IES saibam que as exigências não são apenas a de formação científica, mas também de 

desenvolvimento de habilidades mínimas para que possam atuar no mercado de trabalho.  

Acredita-se que a disponibilização da pesquisa à academia, aos professores, aos estudantes, às 

instituições de classe, aos gestores de IES ajudará a compreender como são construídos os 

instrumentos de avaliação do Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade.  

 

2 Taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom no Domínio Cognitivo 

 

Taxonomia, do grego taxis, significa ordenação; e nomos, que é norma, refere-se a 

todo sistema de classificação. A Taxonomia possui três características: cumulatividade, 

hierarquia e eixo comum (BLOOM, 1985). Em relação aos objetivos educacionais, Bloom 

(1974) divide a Taxonomia dos Objetivos Educacionais em três domínios: (1) Domínio 

Afetivo ou emocional; (2) Domínio Psicomotor; e (3) Domínio Cognitivo.  

A área do Domínio Afetivo enfatiza as emoções e os anseios, assim como a aceitação 

ou rejeição, expressos em interesses, atitudes ou valores e desenvolvimento de apreciações. A 

área do Domínio Psicomotor se relaciona à habilidade muscular ou motora. A área do 

Domínio Cognitivo, foco desta dissertação, diz respeito às lembranças de algo que foi 

aprendido, para a resolução de alguma atividade mental para a qual o indivíduo tem que 

definir o problema fundamental, reorganizar o material ou combinar ideias, técnicas ou 

métodos antecipadamente aprendidos. 

Para Bloom, Hastings e Madaus (1971), o conhecimento refere-se à capacidade de 

lembrar ou reconhecer elementos específicos de um determinado assunto, o que não sugere a 

existência ou inexistência da capacidade de o aluno usar ou aplicar conhecimento. Desse 

modo, no Domínio Cognitivo, o conhecimento entendido como “lembrar ou reconhecer” 

requer habilidades de compreensão, envolvendo comportamentos que ajudam a transformar, 

interpretar e extrapolar.    

No Domínio Cognitivo, a avaliação de desempenho escolar representa não só um 

processo final em relação aos comportamentos cognitivos, mas também sua vinculação 

fundamental com os comportamentos afetivos do domínio afetivo, cujos valores, gostos e 

satisfações (ou sua ausência ou seus opostos) constituem o aspecto central. O Domínio 

Cognitivo inclui objetivos vinculados à memória e ao desenvolvimento de capacidades e 

habilidades intelectuais. Esse domínio é fundamental para a implementação da avaliação 

escolar, por ser onde se encontram as mais claras definições de objetivos de aprendizagem 

expressos em termos de comportamento do estudante (KRATHWOHL, BLOOM e MASIA, 

1971). Krathwohl, Bloom e Masia dividiram o Domínio Cognitivo em seis categorias: 

conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, conforme apresentado no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 - Domínio Cognitivo da Taxonomia dos Objetivos Educacionais  

Descrição das categorias do Domínio Cognitivo 

Nível Conhecimento: Habilidade de lembrar informações e conteúdos previamente abordados, como fatos, 

datas, palavras, teorias, métodos, classificações, lugares, regras, critérios, procedimentos, etc. A habilidade pode 

envolver lembrar uma significativa quantidade de informação ou fatos específicos. 

Nível Compreensão: Habilidade de compreender e dar significado ao conteúdo. Essa habilidade pode ser 

demonstrada por meio da tradução do conteúdo compreendido para uma nova forma (oral, escrita, diagramas, 

etc.) ou contexto. Nessa categoria, encontra-se a capacidade de entender a informação ou fato, de captar seu 

significado e de utilizá-la em contextos diferentes. 

Nível Aplicação: Habilidade de usar informações, métodos e conteúdos aprendidos em novas situações 

concretas. Pode incluir aplicações de regras, métodos, modelos, conceitos, princípios, leis e teorias. 

Nível Análise: Habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores com a finalidade de entender a estrutura 

final. Pode incluir a identificação das partes, análise de relacionamento entre as partes e reconhecimento dos 

princípios organizacionais envolvidos. Identificar partes e suas inter-relações.    

Nível Síntese: Habilidade de agregar e juntar partes com a finalidade de criar um novo todo. Essa habilidade 

envolve a produção de uma comunicação única (tema ou discurso), um plano de operações (propostas de 

pesquisas) ou um conjunto de relações abstratas (esquema para classificar informações). Combinar partes não 

organizadas para formar um “todo”.  

Nível Avaliação: Habilidade de julgar o valor do material (proposta, pesquisa, projeto) para um propósito 

específico. O julgamento é baseado em critérios bem definidos que podem ser externos (relevância) ou internos 

(organização) e podem ser fornecidos ou conjuntamente identificados. Julgar o valor do conhecimento.    

Fonte: Adaptado de Krathwohl, Bloom e Masia (1974). 

De acordo com Bloom, Hastings e Madaus (1971), a categoria do Conhecimento 

refere-se à capacidade de lembrar ou reconhecer elementos específicos de um determinado 

assunto. Isso não sugere a existência ou inexistência de capacidade de usar ou aplicar 

conhecimento. A categoria Compreensão se preocupa em avaliar se o aluno entende o 

conteúdo que está sendo transmitido e se consegue fazer uso dos materiais e ideias 

abrangidos. Nessa categoria, espera-se que o aluno consiga definir conceitos por ele 

aprendidos em uma linguagem diferente da que lhe foi transmitida, trabalhando com suas 

próprias palavras para a elaboração de definições; consiga interligar partes isoladas, formando 

um só contexto de um determinado conceito; e, ainda, espera-se que o aluno reorganize ideias, 

formando um novo modelo mental dentro de certos contextos.   

Na categoria Aplicação, espera-se que o estudante, diante de um novo cenário ou 

problema, consiga aplicar os conceitos compreendidos. Na categoria Análise, observa-se se o 

aluno reconhece pressupostos não formulados. O objetivo dessa categoria é tornar mais clara 

a comunicação, fazendo com que o aluno expresse suas ideias em relação a um problema ou 

situação inédita apresentada (KRATHWOHL, BLOOM e MASIA, 1971). 

Em relação à categoria Síntese, deseja-se que o aluno resgate elementos apreendidos 

por meio de diferentes fontes e reorganize-os em uma forma ainda não percebida por ele. Essa 

categoria cognitiva é a que mais possibilita ao aluno desenvolver sua criatividade com 
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originalidade, porém sem liberdade total, pois a criação é feita a partir de um determinado 

problema. O papel do professor é analisar o mérito de uma resposta a partir de um problema 

apresentado, verificando suas qualidades apresentadas por meio das ideias dos alunos.  A 

categoria Avaliação está associada ao processo de julgamento relacionado com ideias, 

trabalhos, soluções, métodos, materiais, entre outros realizados com um determinado 

propósito. Essa categoria envolve a combinação dos outros comportamentos demonstrados 

nas estruturas anteriores (KRATHWOHL, BLOOM e MASIA, 1971). 

No desenvolvimento do Domínio Cognitivo, a avaliação representa não só um 

processo final em relação aos comportamentos cognitivos, mas também sua vinculação 

fundamental com os comportamentos do domínio afetivo, cujos valores, gostos e satisfações 

(ou sua ausência ou seus opostos) constituem o aspecto central (KRATHWOHL, BLOOM e 

MASIA, 1971). Contudo, aqui se acentua mais o caráter cognitivo do que o emocional no 

processo de avaliar. O caráter cognitivo avaliado é o da percepção, do processamento de 

informação, da compreensão, da resolução de problemas e da tomada de decisões.  

A compreensão refere-se à capacidade de o estudante incorporar o conteúdo que está 

sendo transmitido e conseguir fazer uso dos materiais e das ideias abrangidas, de modo que 

haja transformação do conhecimento. Assim, o aluno tem meios de expressar, em uma 

linguagem diferente da que lhe foi transmitida, os conceitos apreendidos e trabalhar, com suas 

próprias palavras, a elaboração da definição do que lhe foi apresentado, demonstrando 

capacidade de interligar partes isoladas que formem um só contexto de produção do conceito. 

Para tanto, é necessária uma reorganização das ideias apreendidas, ou seja, a interpretação do 

conteúdo que permita a construção de um modelo mental, por meio do qual possam ser 

isoladas de forma a originar um novo conceito (KRATHWOHL, BLOOM e MASIA, 1971).    

Consequentemente, avaliar não consiste simplesmente em medir desempenho, mas em 

dizer em que medida ele é adequado e o que se podia esperar do aluno. O conceito de 

avaliação requer distinguir as habilidades que podem ser trabalhadas com os discentes. 

Portanto, deve-se centrar julgamento no desempenho do saber e mencionar em que medida o 

saber é adequado e o que se podia esperar dele para analisar as expectativas do docente em 

relação ao discente.    

 

3 Habilidades Conceituais, Procedimentais e Atitudinais 

 

Coll et al. (2000) classificam os conteúdos a serem desenvolvidos na escola em 

Conceituais, Procedimentais e Atitudinais. Para facilitar o entendimento dessa tipologia, cada 

dimensão do conteúdo está relacionada a uma pergunta, com o propósito de alcançar as 

capacidades propostas nas finalidades educacionais, a saber: “dimensão conceitual – o que se 

deve saber?; dimensão procedimental – o que se deve saber fazer?; dimensão atitudinal – 

como se deve ser?”.  

Coll et al. (2000) entendem que as Habilidades Conceituais são aquelas que se 

relacionam ao saber sobre alguma coisa, isto é, os fatos e princípios expressos por palavras 

significativas que produzem imagens mentais e promovem atividade cognitiva para ampliação 

de significados de fatos memoráveis. As Habilidades Conceituais expressam os saberes 

declarativos; dizem respeito a fatos, conceitos e princípios científicos, e as capacidades só 

podem ser expressadas ou desenvolvidas por meio do ensino deles. Para se desenvolverem 

Habilidades Conceituais, é preciso ensinar uma base teórica. 
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A base teórica leva a desenvolver a memória, o raciocínio, o intelecto, conduzindo à 

construção do conhecimento, por meio de conceitos científicos, intelectuais, filosóficos, 

calculistas ou de outros parâmetros. Nesse aspecto, o ser humano desenvolve compreensão do 

mundo que o rodeia e dá bagagem e capacidade para o mercado de trabalho. Essas 

Habilidades Conceituais fazem parte da construção do pensamento, englobam fatos, 

conceitos, princípios, e é por meio dele que a pessoa questiona, abrindo assim espaço para as 

dúvidas, aprendendo a discernir o real do ilusório, gerando conhecimento em um processo 

infinito. Delors (2003, p. 28) expõe que: 

os conteúdos conceituais fazem parte da construção do pensamento; nele o indivíduo 

aprende a discernir o real do abstrato, ou ilusório. Abrem-se as portas da dúvida, 

esta dúvida estimula a descoberta do conhecimento, gerando novas dúvidas, 

possibilitando descobertas infinitas, sendo este um processo onde “o conhecimento é 

múltiplo e evolui infinitamente. O processo de aprendizagem do conhecimento 

nunca está acabado. Os conteúdos conceituais são a base do aprender a conhecer, 

concebendo-nos a oportunidade de lembrar que aprendemos vastamente com as 

experiências que adquirimos durante a nossa vivência, e acrescentando que 

“aprender a conhecer e aprender a fazer são, em larga medida, indissociáveis. 

As Habilidades Atitudinais têm como principal característica as atitudes dos alunos. 

Coll et al. (2000) definem Habilidades Atitudinais como tendências ou disposições adquiridas 

e relativamente duradouras a avaliar de um modo determinado um objeto, pessoa, 

acontecimento ou situação e a atuar de acordo com essa avaliação.  

 As Habilidades Atitudinais não são ensinadas diretamente. A aprendizagem 

depende do comportamento do professor e este servirá de “modelo” para os seus alunos. As 

Habilidades Atitudinais proporcionam ao aluno posicionar-se perante o que apreende. 

Detentor dos fatos e de como resolvê-los, é imprescindível que o aluno tenha uma postura 

perante eles (LÚZIA, 2008). 

Segundo Zaballa (1998), o estudo de conhecimentos atitudinais está relacionado às 

normas de conduta, posturas/posições frente a determinadas situações, valores. Nessa 

tipologia, Zabala (1998) diferencia os conteúdos atitudinais em três linhas: (1) Valores – são 

princípios ou ideias éticas que permitem às pessoas emitir um juízo sobre as condutas e seu 

sentido. Exemplos: solidariedade, respeito aos outros e às diferenças, responsabilidade, 

liberdade, etc. (2) Atitudes – são tendências ou predições das pessoas para atuar de certa 

maneira. São as formas de conduta de acordo com valores determinados. Exemplos: cooperar 

com o grupo, ajudar os colegas, respeitar opiniões, participar das tarefas escolares; (3) 

Normas – são padrões ou regras de comportamento que devemos seguir em determinadas 

situações que obrigam a todos os membros de um grupo social. Indicam o que pode se fazer e 

o que não pode se fazer nesse grupo.  

Coll et al. (2000, p. 77) definem as Habilidades Procedimentais como “um conjunto de 

ações ordenadas, orientadas para consecução de uma meta”. As Habilidades Procedimentais 

são decorrentes do ensino de conteúdo ligado ao saber fazer, isto é, as técnicas de estudo, os 

métodos investigativos e as estratégias e habilidades que possibilitam a execução de tarefas ou 

de ações relacionadas à aprendizagem. 

Segundo Zabala (1998), as Habilidades Procedimentais incluem as regras, as técnicas, 

os métodos, as habilidades, as estratégias, os procedimentos, entre outras coisas. “Representa 

um conjunto de ações ordenadas e com finalidade, quer dizer, dirigidas à realização de um 

objetivo”. Tais conteúdos são ações dirigidas para se atingir uma meta. Pode-se 

expressar/indicar conteúdos procedimentais mediante algumas ações, como ler, desenhar, 
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observar, calcular, classificar, relacionar, sintetizar, inferir, etc. Para Zabala (1998), esses 

conteúdos se situam dentro de três eixos: (1) Motor/Cognitivo: ações realizadas que implicam 

componentes motores ou cognitivos. Exemplos: saltar e recortar estariam mais próximos do 

aspecto motor; já as ações inferir, hipotetizar, relacionar estariam mais próximas do cognitivo; 

(2) Número de ações: é determinado pelo número de ações que se realizam. Alguns 

procedimentos são compostos por poucas ações e outros por múltiplas ações. Saltar e correr 

são exemplos de poucas ações. Desenhar e observar necessitam de um número maior de 

ações; (3) Grau de determinação da ordem das sequências: refere-se ao fato de um lado ter 

conteúdos cuja ordem das ações é sempre a mesma; o outro lado ter conteúdos cujas ações a 

serem desenvolvidas e a maneira de organizá-las dependerão em cada caso.    

 No Quadro 2, retrata-se a essência dos conceitos de Habilidades Conceituais, 

Procedimentais e Atitudinais, conforme Zabala (1998), Coll et al. (2000), Delors (2003), 

Perrenoud (2000), e Lúzia (2008). 

Quadro 2 – Essência dos conceitos de Habilidades Conceituais, Procedimentais e Atitudinais.  

Habilidades  Essência dos Conceitos  

Conceituais No desenvolvimento dessa habilidade, é preciso ensinar uma base teórica. Nessa dimensão, 

o que se deve saber? Relacionam ao saber sobre alguma coisa. Promovem atividade 

cognitiva para ampliação de significados de fatos memoráveis, ou seja, conhecimento, 

compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. 

Expressam os saberes declarativos. Desenvolvem a memória, o raciocínio, o intelecto, 

conduzindo à construção do conhecimento. Fazem parte da construção do pensamento. 

Procedimentais  Representa um conjunto de ações ordenadas e com finalidade, quer dizer, dirigidas à 

realização de um objetivo. No desenvolvimento dessa habilidade, é preciso desenvolver um 

conjunto de ações ordenadas, orientadas para consecução de uma meta. Nessa dimensão, o 

que se deve saber fazer?  É decorrente do ensino de conteúdo ligado a saber fazer. Inclui as 

regras, as técnicas, os métodos, as habilidades, as estratégias, os procedimentos, entre outras 

coisas.  

Atitudinais Estão relacionadas às normas de conduta, posturas/posições frente a determinadas situações, 

valores. Nessa dimensão, como se deve ser? Sua principal característica são as atitudes dos 

alunos. São tendências ou disposições adquiridas e relativamente duradouras a avaliar de 

um modo determinado um objeto, pessoa, acontecimento ou situação e a atuar de acordo 

com essa avaliação. Essa habilidade não é ensinada diretamente. Depende do 

comportamento do professor, que servirá de “modelo” para os seus alunos. Essa habilidade 

proporciona ao aluno posicionar-se perante o que apreende. 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Zabala (1998), Coll et al. (2000), Delors (2003), Perrenoud (2002) e 

Lúzia (2008). 

Mariani (2007) afirma que, em nenhum momento, é retirado do conteúdo dos 

currículos a importância das Competências e das Habilidades. O Conteúdo continua se 

destacando no processo, deixando apenas de ser o fim para tornar-se o meio através do qual o 

aluno adquire suas competências, o que sem o conteúdo não seria possível. A avaliação é o 

processo de ajuizamento, apreciação, julgamento ou valorização do que o educando revelou 

ter aprendido durante um período de estudo ou de desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. 
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4 Metodologia  

 

O delineamento da pesquisa é caracterizado como de cunho descritivo, realizado por 

meio de levantamento, com abordagem predominantemente qualitativa. A população inicial 

desta pesquisa é formada por 4 (quatro) edições do Exame de Suficiência – da 1ª edição de 

2012 à 2ª edição de 2013. Os Exames referidos podem ser acessados a partir do sítio da 

Fundação Brasileira de Contabilidade. O Exame de Suficiência engloba conhecimentos 

relativos às seguintes áreas temáticas: (1) Conhecimentos Contábeis, divididos em 

Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos, Contabilidade Aplicada ao Setor Público; (2) 

conhecimentos Contábeis Avançados, divididos em Contabilidade Gerencial, Auditoria 

Contábil, Perícia Contábil, Teoria da Contabilidade e Controladoria; (3) Conhecimentos 

Gerais, que englobam Noções de Direito Público e Privado, Legislação e Ética Profissional, 

Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade; Conhecimentos de 

Língua Portuguesa; e (4) Conhecimentos de Matemática Financeira e Estatística.  Quanto à 

delimitação das questões, estudaram-se aquelas relativas com conteúdos das áreas temáticas 

Contabilidade Geral (60), Contabilidade de Custos (17), Contabilidade Gerencial (15) e 

Teoria da Contabilidade (9). Assim, a amostra final foi constituída de 101 questões das 

edições de 2012 a 2013.  

No Quadro 3, apresentam-se as definições constitutivas dos constructos que utilizados 

para parametrizar a análise de cada umas das questões do Exame de Suficiência. 

Quadro 3 – Definição constitutiva dos elementos críticos dos constructos  

CONSTRUCTOS DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA DOS ELEMENTOS CRÍTICOS DOS 

CONSTRUCTOS 
Habilidades Conceituais 

Focam, prioritariamente, bases 

teóricas. 

 

Níveis de Aprendizagem: 
Conhecimento e compreensão 

– Bloom (1974) 

As questões que avaliam as Habilidades Conceituais preocupam-se, 

prioritariamente, com bases teóricas. Assim, propõem-se a avaliar as 

habilidades quanto ao que se deve saber em relação a:  

(1) conhecer conceitos e terminologia de Ciências Contábeis;  

(2) ter capacidade de identificar teorias da Contabilidade;  

(3) recordar significados de conceitos aplicáveis à Contabilidade;  

(4) expressar saberes declarativos do conhecimento contábil;  

(5) desenvolver raciocínio para a construção de argumentos na área da 

Contabilidade. 

(6) articular teoria e prática; 

(7) interpretar fenômenos contábeis à luz de teorias. 

Habilidades Procedimentais  
Preocupam-se com as ações 

direcionadas à realização de 

determinados objetivos. 

 

Níveis de Aprendizagem: 

Aplicação e Análise – Bloom 

(1974) 

As questões que objetivam avaliar as Habilidades Procedimentais preocupam-

se com as ações direcionadas à realização de determinados objetivos. Assim, 

propõem-se a avaliar as habilidades quanto ao que se deve saber fazer em 

relação a:  

(1) executar metas associadas à Contabilidade; 

(2) aplicar regras da Contabilidade; 

(3) utilizar técnicas do processo contábil; 

(4) preparar informações contábeis nos padrões exigidos por órgãos 

reguladores; 

(5) preparar informações qualitativas sobre Contabilidade; 

(6) uso de procedimentos para realizar a Contabilidade;  

(7) elaborar pareceres e relatórios da área contábil. 

Habilidades Atitudinais 

Preocupam-se com normas de 

conduta, posturas, posições 

frente a determinadas situações 

e valores. 

 

As questões que objetivam avaliar as Habilidades Atitudinais preocupam-se 

com normas de conduta, posturas/posições frente a determinadas situações e 

valores. Assim, propõem-se a avaliar as habilidades voltadas ao como se deve 

ser em relação a: 

(1) demonstrar visão sistêmica da atividade contábil; 

(2) demonstrar interdisciplinaridade da atividade contábil; 
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Níveis de Aprendizagem: 

Síntese e Avaliação – Bloom 

(1974) 

(3) adequar o comportamento a legislação inerente às funções contábeis;  

(4) posicionar-se criticamente perante o que aprendeu em Ciências Contábeis; 

(5) disseminar as informações contábeis com nível de precisão; 

(6) gerar informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e 

construção de valores orientados para a cidadania; 

(7) exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 

prescritas na legislação específica, revelando domínios adequados aos 

diferentes modelos organizacionais.  
Fonte: elaborado pelo autor. 

Para identificar as questões que abordaram conteúdo com o propósito de desenvolver 

Habilidades Conceituais consideram-se as definições teóricas dos Níveis de Aprendizagem 

“Conhecimento e Compreensão” da Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom 

(1974). O Nível de Aprendizagem Conhecimento lembra informações e conteúdos 

previamente abordados, como fatos, datas, palavras, teorias, métodos, classificações, lugares, 

regras, critérios e procedimentos. O objetivo principal desse nível de aprendizagem é trazer à 

consciência esses conhecimentos. O Objetivo do Nível Compreensão é dar significado ao 

conteúdo. Essa habilidade pode ser demonstrada por meio da tradução do conteúdo 

compreendido para uma nova forma ou contexto, oral, escrita ou diagramas. Nesse nível de 

aprendizado, encontra-se a capacidade de entender a informação ou fato, de captar seu 

significado e de utilizá-la em contextos diferentes (FERRAZ; BELHOT, 2010). 

Para as Habilidades Procedimentais, consideraram-se ações direcionadoras para a 

realização de determinados objetivos, igualmente aderentes aos Níveis de Aprendizagem 

“Aplicação e Análise” da Taxonomia. No nível da Aprendizagem Aplicação avalia se as 

questões focam métodos e conteúdos aprendidos em novas situações concretas, utilizando-se 

regras, métodos, modelos, conceitos, princípios, leis e teorias. O Nível de Análise tem a 

finalidade de entender a estrutura final, identificando partes e suas inter-relações (FERRAZ; 

BELHOT, 2010). 

Nas Habilidades Atitudinais observou-se se as questões relacionam-se com normas de 

conduta, posturas, posições frente a determinadas situações e valores, o que se relaciona aos 

Níveis de Aprendizagem “Síntese e Avaliação” da Taxonomia dos Objetivos Educacionais de 

Bloom (1974). O nível de Síntese envolve a produção de uma comunicação única de temas ou 

discursos; um plano de operações propostas; ou um conjunto de relações abstratas para 

classificar as informações. No nível da Avaliação, a essência está na capacidade de julgar o 

valor do material, ou seja, julgar a proposta, a pesquisa ou o projeto para um propósito 

específico. Tal julgamento do valor do conhecimento é baseado em critérios externos 

relevantes ou internos, fatores de organização, ou os dois critérios juntos (FERRAZ; 

BELHOT, 2010). 

Para a coleta de evidências utilizam-se os elaboradores de questões do Exame 

atribuíram nota 1 (um) para as questões que faziam referência explícita ou implícita às 

Habilidades Conceituais, Procedimentais ou Atitudinais e nota 0 (zero), caso contrário. Após 

a atribuição de notas (1) ou (0) aos elementos críticos dos constructos para cada uma das 

questões, utilizou-se como critérios para classificação das mesmas em Habilidades 

Conceituais, Procedimentais e Atitudinais a seguinte escala: (a) somatório das notas dos 

elementos críticos igual a “0” denota não existir nenhuma vertente Habilidade Conceitual, 

Procedimental ou Atitudinal; (b)  somatório das notas dos elementos críticos em intervalo de 

“1 a 3” denota possuir vertente de Habilidade Conceitual, Procedimental ou Atitudinal; (c) 

somatório das notas dos elementos críticos em intervalo de “4 a 6” denota predominância de 
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Habilidade Conceitual, Procedimental ou Atitudinal;  (d) somatório das notas dos elementos 

críticos igual a “7” denota totalmente Habilidade Conceitual, Procedimental ou Atitudinal.   

 

5 Descrição e Análise dos Dados 

5.1 Diagnóstico das questões por meio de elementos críticos  

 Na Tabela 1, apresenta-se a estatística descritiva global de todas as edições estudadas 

do Exame de Suficiências por áreas temáticas. 

Tabela 1 – Estatística Descritiva por habilidades de 1ª e 2ª 2012 – 1ª e 2ª 2013 

   Áreas Temáticas Classificação dos itens 

de verificação 
CONCEITUAL PROCEDIMENTAL ATITUDINAL 

  Fri Fri% Fri Fri% Fri Fri% 

Contabilidade Geral Não possui vertente 1 2% 10 17% 52 87% 

Possui vertentes 29 48% 9 15% 5 8% 

Predominantemente 29 48% 20 33% 3 5% 

Totalmente  1 2% 21 35%   

Contabilidade de 

Custos 

 

Não possui vertente   2 12% 10 59% 

Possui vertentes 5 29% 3 18% 7 41% 

Predominantemente 11 65% 6 35%   

Totalmente  1 6% 6 35%   

Contabilidade 

Gerencial  

 

Não possui vertente   1 7% 4 26% 

Possui vertentes 1 7% 3 20% 10 67% 

Predominantemente 13 86% 4 26% 1 7% 

Totalmente  1 7% 7 47%   

Teoria da 

Contabilidade 

Não possui vertente   4 45% 6 67% 

Possui vertentes 3 33% 3 33% 3 33% 

Predominantemente 5 56% 2 22%   

Totalmente  1 11%     

Fonte: elaborado pelo autor com dados da pesquisa  

Analisando-se as quatro edições do Exame de Suficiência, na percepção dos 

elaboradores, as questões de Contabilidade Geral apresentam 48% de frequência 

predominantemente Conceituais; apresentam também 48% com vertentes Conceituais; 35% 

das questões possui habilidades totalmente Procedimentais; 33% com habilidade 

predominantemente Procedimentais; 87% não apresentaram Habilidades Atitudinais; e apenas 

13% possuem vertentes e predomínio da Habilidade Atitudinal. 

Quanto às questões de Contabilidade de Custos, observou que 65% possui predomínio 

de Habilidades Conceituais; 35% das questões são predominantemente Procedimentais; 35% 

também possuem conteúdos totalmente Procedimentais; e 41% apresentaram vertentes de 

Habilidades Atitudinais.  Em 86% das questões de Contabilidade Gerencial, observou-se que 

os conteúdos são predominantemente Conceituais; 20% possuem vertentes Procedimentais; 

26% são predominantemente Procedimentais; 47% são totalmente Procedimentais; 74% 

apresentam vertentes e predomínio da Habilidade Atitudinais (67% e 7%).  

Em Teoria da Contabilidade, predominam 56% de Habilidade Conceitual; 45% não 

possuem Habilidades Procedimentais; 55% possuem conjuntamente vertentes e predomínio 

de Habilidades Procedimentais; 67% não apresentaram vertentes de Habilidades Atitudinais 

na percepção dos elaboradores.   

Desse modo, na percepção global dos elaboradores, as edições do Exame de 

Suficiência são predominantemente Conceituais (64%) e também apresentam vertentes 

Conceituais em 29% das questões; 29% possuem nível predominantemente de Habilidades 
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Procedimentais e também 29% das questões foram diagnosticadas como totalmente 

Procedimentais. Por fim, 40% apresentaram vertentes de Habilidades Atitudinais. No Quadro 

3 apresenta-se o resumo do diagnóstico por meio de elementos críticos e se as questões 

avaliam Habilidades Conceituais, Procedimentais ou Atitudinais na percepção dos 

elaboradores. 

Quadro 4 – Quadro comparativo da percepção de elaboradores  

Habilidades / Classificação dos itens de 

verificação 

Classificação dos itens de verificação 

Habilidade Conceitual Predominantemente 64% 

Habilidade Procedimental Predominantemente/Totalmente  58% 

Habilidade Atitudinais Possui vertentes  40% 

Fonte: elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 

Na percepção de elaboradores, o Exame de Suficiência nessas quatro edições se 

apresenta predominantemente Conceitual, com 64% focando bases teóricas e os níveis de 

conhecimento e compreensão. Com 58% de ações direcionadas para a realização de 

determinados objetivos e Níveis de Aprendizagem de Aplicação e Análise da Taxonomia dos 

Objetivos Educacionais de Bloom (1974), mostra um índice equilibrado de Habilidades 

Procedimentais com as Conceituais. O Exame apresenta vertentes de normas de conduta, 

posturas, posições frente a determinadas situações, valores e com os Níveis de Aprendizagem 

de Síntese e Avaliação da Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom (1974) na ordem 

de 40%. 

 

5.2 Comparação dos elementos críticos utilizados na classificação  

 

Inicialmente, apresenta-se a descrição das questões que envolvem as Habilidades 

Conceituais que enfocam, prioritariamente, as bases teóricas. As Habilidades Conceituais 

estão associadas ao Conhecimento e à Compreensão propostos nos Níveis de Aprendizagem 

da Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom (1983).  Os resultados estão agrupados 

em áreas temáticas do Exame de Suficiência: Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos, 

Contabilidade Gerencial e Teoria da Contabilidade. 

Na sequência, mostra-se a descrição das questões que analisam a Habilidade 

Procedimental. A Habilidade Procedimental relaciona-se às ações direcionadas aos Níveis de 

Aprendizagem da Aplicação e de Análise da Taxonomia dos Objetivos Educacionais de 

Bloom (1974).  Por último, são apresentadas as análises das questões com enfoque nas 

Habilidades Atitudinais. As questões cujo enfoque foram as Habilidades Atitudinais 

objetivaram avaliar normas de conduta, posturas, posições frente a determinadas situações e 

valores e estão diretamente associadas aos Níveis de Aprendizagem de Avaliação e Síntese da 

Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom (1974). 

Para fins de análise, foi criada uma escala de convergência ascendente com o objetivo 

de facilitar o entendimento da classificação desse objetivo em relação à classificação das 

questões em Habilidades Conceituais, Habilidades Procedimentais e Habilidades Atitudinais e 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

12 

 

associar as bases teóricas dos Níveis de Aprendizagem do Conhecimento, Compreensão, 

Aplicação, Análise, Síntese e Avaliação da Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom 

(1974) no Domínio Cognitivo. O grau de convergência é apresentado em grau de ascendência. 

Assim, 0% exprime que não houve nenhuma convergência; de 1% a 25% denota baixa 

convergência para nível ascendente; de 26% a 50% – denota que houve média convergência 

para nível ascendente; de 51% a 75%, moderada convergência para nível ascendente; e de 

76% a 100% mostra alta convergência para nível ascendente. Os Níveis de Aprendizagem são 

considerados convergentes se eles se localizarem no mesmo quadrante. A figura 2 apresenta a 

escala de convergência ascendente. 

5.2.1 Habilidades Conceituais 

Para classificar as questões em Habilidades Conceituais, foram definidos itens de 

verificação, englobando: (1) relaciona o saber sobre alguma coisa na área da Contabilidade; 

(2) descreve conceito e terminologia de Ciências Contábeis; (3) identifica Teorias da 

Contabilidade; (4) promove atividade cognitiva promovendo a compreensão e aplica 

conceitos da área contábil; (5) expressa um saber declarativo da área contábil; (6) desenvolve 

a memória e o raciocínio, conduzindo à construção do conhecimento em Contabilidade; (7) 

desenvolve uma construção do pensamento para poder argumentar na área da Contabilidade, 

conforme apresentado no Quadro 4.  

Tabela 2 – Frequência das Habilidades Conceituais  

Itens de verificação / Edições do Exame 
 Geral   Custos   Gerencial Teoria 

Relaciona o saber sobre alguma coisa na área da 

Contabilidade. 
82% 100% 100% 100% 

Descreve conceito e terminologia de Ciências Contábeis. 
33% 75% 48% 66% 

Identifica Teorias da Contabilidade. 8% 38% 6% 25% 

Promove atividade cognitiva, buscando a compreensão, e 

aplica conceitos da área contábil. 82% 94% 100% 50% 

Expressa um saber declarativo da área contábil. 
69% 100% 94% 94% 

Desenvolve a memória e o raciocínio, conduzindo à 

construção do conhecimento em Contabilidade. 73% 
94% 100% 75% 

Desenvolve uma construção do pensamento para poder 

argumentar na área da Contabilidade.  20% 88% 
69% 75% 

Fonte: elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

No Quadro 5, apresenta-se o resumo das frequências por meio dos itens de verificação 

utilizados nas Habilidades Conceituais em consonância com as bases teóricas nos Níveis de 

Aprendizagem do Conhecimento e Compreensão da Taxonomia dos Objetivos Educacionais 

de Bloom (1974).  

Quadro 5 – Quadro comparativo dos itens de verificação da Habilidade Conceitual   

Questões Elaboradores 

Contabilidade Geral 52% Moderada Convergência  

Contabilidade de Custos  66% Moderada Convergência  

Contabilidade Gerencial 73% Moderada Convergência 

Teoria da Contabilidade 67% Moderada Convergência 

Média 65% Moderada Convergência 

Fonte: elaborado pelo autor com dados da pesquisa 
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Na percepção dos elaboradores, 65% das questões apresentaram moderada 

convergência de Habilidades Conceituais. Observou-se que os itens de verificação da área de 

Teorias da Contabilidade situaram-se no nível médio de convergência (42%) e de baixa 

convergência (25%). Com isso, fica perceptível a pouca presença de estudos teóricos nas 

questões desenvolvidas para o Exame de Suficiência.  

 A área de Contabilidade Gerencial possui os menores índices de convergência nos 

itens de verificação: (1) descrever conceito e terminologia de Ciências Contábeis (média 

convergência) de 31%. A área de Contabilidade Geral possui os menores índices de 

convergência nos itens de verificação: (1) identifica Teorias da Contabilidade. As questões de 

Contabilidade Geral apresentaram baixa convergência – na ordem de 8%; a área de Teoria da 

Contabilidade possui média convergência.  

Percebe-se que o Exame de Suficiência avalia medianamente os egressos que chegam 

ao mercado. Assim, os resultados denotam que as questões do Exame de Suficiência do 

Conselho Federal de Contabilidade priorizam avaliar as habilidades dos estudantes no que se 

refere a (1) relacionar o saber sobre alguma coisa na área da Contabilidade, promovendo a 

compreensão e a aplicação de conceitos na área contábil; (2) expressar um saber declarativo 

na área, conduzindo à construção de um conhecimento em Contabilidade; e (3) construir um 

pensamento forte para poder argumentar na área contábil no dia a dia.  Esses aspectos estão 

relacionados aos Níveis de Aprendizagem do Conhecimento e Compreensão da Taxonomia 

dos Objetivos Educacionais de Bloom (1974). 

 

5.2.2 Habilidades Procedimentais 

Para classificar os conteúdos das  questões em Habilidades Procedimentais, foram 

considerados os itens de verificação: (1) relaciona o que se deve saber fazer na área contábil; 

(2) descreve ações de forma ordenada e não aleatória para atingir uma meta associada à 

Contabilidade; (3) trabalha regras aplicadas ao uso da Contabilidade; (4) relaciona técnicas a 

serem utilizadas para trabalhar a Contabilidade; (5) apresenta métodos utilizados na 

construção dos dados contábeis; (6) inclui regras, técnicas, métodos, habilidades, estratégias, 

procedimentos; (7) usa procedimentos para realizar a Contabilidade, elaborar pareceres e 

relatórios da área contábil.  

 

Tabela 3 – Frequência das Habilidades Procedimentais  

Itens de verificação / Edições do Exame  Geral   Custos   Gerencial Teoria 

Relaciona o que se deve saber fazer na área contábil. 87% 53% 38% 29% 

Descreve ações, de forma ordenada e não aleatória, para 

atingir uma meta associada à Contabilidade. 
40% 46% 6% 33% 

Trabalha regras aplicadas ao uso da Contabilidade. 64% 53% 44% 33% 

Relaciona técnicas a serem utilizadas para trabalhar a 

Contabilidade. 
72% 53% 44%  

Apresenta métodos utilizados na construção dos dados 

contábeis. 
52% 46% 13% 22% 

Inclui regras, técnicas, métodos, habilidades, estratégias e 

procedimentos. 
56% 53% 19% 58% 

Usa procedimentos para realizar a Contabilidade, elaborar 

pareceres e relatórios da área contábil. 
34% 46% 44% 22% 

Fonte: elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 
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No Quadro 6, apresenta-se o resumo da frequência por meio dos itens que foram 

verificados para comparar como as questões possuem Habilidades Procedimentais – ações 

direcionadas para a realização de determinados objetivo nos Níveis de Aprendizagem da 

Aplicação e Análise da Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom (1974). 

 

Quadro 6 – Quadro comparativo dos itens de verificação das Habilidades Procedimentais  

Áreas do Exame Escala de Convergência 

Contabilidade Geral 58% Moderada Convergência  

Contabilidade de Custos  50% Média Convergência  

Contabilidade Gerencial 26% Média Convergência 

Teoria da Contabilidade 28% Média Convergência 

Média 41% Média Convergência 

Fonte: elaborado pelo autor com dados da pesquisa 

   As Habilidades Procedimentais tiveram uma percepção média de convergência na 

ordem de 41%.  O uso da Habilidade Procedimental condiz com a proposta do CFC de avaliar 

egressos ao mercado de trabalho e apresenta-se com uma média em torno de 40%. Essa 

habilidade relaciona, principalmente, com o que se deve saber fazer na área contábil. 

Esperava-se que o uso dessa habilidade fosse mais para moderada e alta convergência do que 

para média e baixa convergência.  

As disciplinas Contabilidade Geral e Contabilidade Gerencial apresentaram 

convergência, nos itens de verificação de Habilidades Procedimentais, moderada e média 

convergência, respectivamente. A disciplina Teoria da Contabilidade possui as médias mais 

baixas encontradas nos itens de verificação na percepção de elaboradores.  Isso já é esperado, 

pois, nessa disciplina, espera-se mais o uso de Habilidades Conceituais do que relacionar o 

que se deve saber fazer na área contábil. 

  

5.2.3 Habilidades Atitudinais 

 

Para classificar as questões em Habilidades Atitudinais, foram definidos itens de 

verificação englobando: (1) relaciona como se deve ser na área da Contabilidade; (2) 

demonstra visão sistêmica e interdisciplinaridade da atividade contábil; (3) adéqua o 

comportamento à legislação inerente às funções contábeis; (4) exige posicionamento em 

assuntos de Contabilidade; (5) dissemina as informações contábeis, com nível de precisão; (6) 

gera informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção de valores 

orientados para a cidadania; e (7) exerce a ética e a proficiência das atribuições e 

prerrogativas da área contábil específica, revelando domínios adequados aos diferentes 

modelos organizacionais. Na Tabela 4, apresenta-se a estatística descritiva das questões de 

Contabilidade Geral nas percepções dos elaboradores. 
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Tabela 4 – Frequência das Habilidades Atitudinais  

Itens de verificação / Edições do Exame 
 Geral   Custos   Gerencial Teoria 

Relaciona como se deve ser na área da Contabilidade. 
5%    

Demonstra visão sistêmica e interdisciplinaridade da 

atividade contábil. 7%  13%  

Adéqua o comportamento à legislação inerente às funções 

contábeis. 
9%  6%  

Exige posicionamento em assuntos de Contabilidade. 
4%  38% 1% 

Dissemina as informações contábeis com nível de 

precisão. 
5%  38%  

Gera informações para a tomada de decisão, organização 

de atitudes e construção de valores orientados para a 

cidadania. 
6%  47% 

 

Exerce a ética e a proficiência das atribuições e 

prerrogativas da área contábil específica, revelando 

domínios adequados aos diferentes modelos 

organizacionais. 

2% 

  
 

Fonte: elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

No Quadro 7, apresenta-se o resumo da frequência por meio dos itens que foram 

verificados para comparar como as questões possuem Habilidades Atitudinais – ações 

direcionadas para a realização de determinados objetivo nos Níveis de Aprendizagem da 

Síntese e Avaliação da Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom (1974). 

Quadro 7 – Quadro comparativo dos itens de verificação das Habilidades Atitudinais 

Questões Elaboradores 

Contabilidade Geral 6% Baixa Convergência  

Contabilidade de Custos  0% Nenhuma Convergência  

Contabilidade Gerencial 20% Baixa Convergência 

Teoria da Contabilidade 1% Baixa Convergência 

Média 7% Baixa Convergência 

Fonte: elaborado pelo autor com dados da pesquisa 

As Habilidades Atitudinais tiveram na percepção dos elaboradores Níveis de 

Aprendizagem de Síntese e Avaliação de baixa convergência. Na disciplina Contabilidade 

Gerencial, apresentam-se indícios de preocupação com normas de conduta, posturas, posições 

frente a determinadas situações e valores. 

 

6 Conclusões  

 

O estudo buscou responder como ocorre a equalização das questões desenvolvidas 

para avaliar Habilidades Conceituais, Procedimentais e Atitudinais no Exame de Suficiência 
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do Conselho Federal de Contabilidade. Quando se comparam os elementos críticos utilizados 

na classificação das questões dos Exames de Suficiência, os resultados mostram que as 

avaliações do Exame de Suficiência atendem, em parte, as Diretrizes Curriculares, pois 

cobram condições mínimas para que o contador compreenda as questões científicas, técnicas, 

e financeiras e estão de comum acordo com a Resolução do CFC que determina a cobrança de 

conhecimentos médios dos egressos ao mercado de trabalho. 

As diretrizes apresentam oito fortes habilidades que são requeridas aos formandos em 

Ciências Contábeis, dessas apenas uma é Habilidade Conceitual, a de utilizar adequadamente 

a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e, nesse aspecto, as avaliações das 

quatro edições apresentam moderada convergência. No uso das Habilidades Procedimentais, 

que são exigidos pelas Diretrizes Curriculares, a habilidade de elaborar pareceres e relatórios 

que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, apresentam média 

convergência. Por último, as seis habilidades requeridas são as Atitudinais que são: 

demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; aplicar adequadamente a 

legislação; desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre 

equipes multidisciplinares; exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das 

funções contábeis; desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de 

controle gerencial; exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 

prescritas através da legislação específica; e que tiveram baixa convergência. 

Esses baixos índices apresentados no uso dessa Habilidade se justificam pela forma da 

cobrança, que foi feita no estilo de Avaliação Somativa, pois esse tipo de avaliação tem como 

objetivo medir, aferir o conhecimento adquirido, as competências desenvolvidas no decorrer 

de um período ou de uma unidade de estudo. Esse modelo ganha forma por meio de testes 

formais e de exames de grande relevância como provas de proficiência e exames vestibulares, 

mostrando-se relevante por sua praticidade e confiabilidade. 

Com a evolução do Exame de Suficiência, espera-se que, de forma pragmática, ele 

fortaleça a habilidade no campo atitudinal. Porém, a Resolução CFC N.º 1.373/2011 esclarece 

que 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 e no curso de Técnico em Contabilidade. Com isso, o 

Exame de Suficiência é mais apresentado na cobrança de como relacionar o saber sobre 

alguma coisa na área de contabilidade e no que se deve saber fazer, do que como se deve ser 

na área de contabilidade. 

A equalização das questões dos Exames de Suficiência do CFC, no período de 2012-

2013, apresentou na percepção dos elaboradores, apresentou alta frequência de Habilidades 

Conceituais (57%) e moderada frequência de Habilidades Procedimentais (37%) e baixa 

frequência de Habilidades Atitudinais (12%). 

Os resultados encontrados mostram que a vertente do Exame de Suficiência está mais 

associada ao que se deve saber; os egressos estão sendo avaliados mais nos saberes 

declarativos, ou seja, no desenvolvimento da memória, do raciocínio, o que conduz à 

construção do conhecimento. Por outro lado, o Exame de Suficiência também apresenta uma 

dimensão do que se deve saber fazer. Na busca do CFC de ter egressos com conhecimentos 

medianos, o uso da Habilidade Procedimental deve ser mais cobrado nos seus exames, pois o 

recém formado deve estar mais ligado às regras, às técnicas, aos métodos e aos procedimentos 

iniciais de carreira profissional na área da Contabilidade.    
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Longe de ter a intenção de criticar, o CFC precisa se posicionar melhor em relação a 

qual habilidade que caracteriza o conhecimento do egresso ao mercado. Sabe-se que o CFC 

quer egressos com conhecimentos medianos, mas dentro desses conhecimentos, rever qual é a 

Habilidade que caracteriza melhor esse perfil.  

É papel das IES preparar os egressos dentro das três Habilidades e formar seus alunos 

focados prioritariamente em bases teóricas da contabilidade, preocupados com as ações 

direcionadas à realização de determinados objetivos contábeis e preparados para lidar com a 

sociedade no que diz respeito a normas de conduta, posturas, posições frente a determinadas 

situações e valores. Isso está claro pelas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Ciências 

Contábeis. Naturalmente, isso é o que um profissional tem que ter no seu dia a dia também. 

Porém, diante disso tudo, é o que devemos esperar de um egresso no mercado de trabalho, 

qual habilidade ele deve priorizar no início de sua carreira.  

Diante dos resultados encontrados na equalização das questões desenvolvidas para 

avaliar Habilidades Conceituais, Procedimentais e Atitudinais no Exame de Suficiência do 

Conselho Federal de Contabilidade, apresentou-se que o Exame de Suficiência tem tendências 

mais expressivas de Habilidades Conceituais e Procedimentais do que de Atitudinais. 

A pesquisa limitou-se às questões de Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos, 

Contabilidade Gerencial e Teoria da Contabilidade.  Para pesquisas futuras, sugere-se que seja 

pesquisada a equalização dos demais conteúdos abordados no Exame de Suficiência. Outro 

estudo que se pode realizar é um comparativo de Exames de Suficiência de outros países na 

área de Ciências Contábeis com o do Exame de Suficiência do Sistema CFC/CRCs. 
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