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1. Introdução 
 
 
1.1 Os Exames de Qualificação Técnica para registro no Cadastro 

Independentes (CNAI) e registro no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis (CNPC) 
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), instituídos pela
pela NBC PP 02, respectivamente, 
contador no CNAI ou no CNPC, com vistas à atuação na área da Auditoria 
Independente ou Perícia Contábil.

1.2 O projeto é desenvolvido pela Vice
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e iniciou
CFC em elevar o nível técnico e científico do contador brasileiro das áreas da 
Auditoria Independente e Perícia Contábil,
Comissão de Valores M
n.º 3.198, de 27 de maio de 2004, alterada pela Resolução n.º 3.771, de 26 de agosto 
de 2009, do Banco Central do Brasil, e na Resolução CNSP n.º 312, de 16 de junho 
de 2014, NBC PP 02 e Instrução

1.3 A 21ª edição do Exame de Qualificação Técnica para registro no Cadastro 
Nacional de Auditores Independentes (CNAI) e 4ª edição do Exame de 
Qualificação Técnica para registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis 
(CNPC), serão realizadas
acesso pessoal e exclusivo fornecido pelo CFC 
Auditor n.º 2/2020 e CFC/CAE Perito n.º 2/2020, respectivamente.

1.4 Considerando o disposto 
no dia 26 de fevereiro de 2021, na seção 3, página 129
aplicadas para candidatos que se encontram fora do país
aplicadas nas mesmas datas e horários em todo o território n
aplicação ao CFC. 

 
2. Conduta ética e Termo de Ciência

 
2.1 Com base na NBC PG 01 

esperada dos contadores, na realização do Exame de Qualificação Técnica on
comportamento ético, 
comunicação ou consulta durante a realização das provas, sob pena de responder 
pelo descumprimento das regras deste edital com as penalidades prevista no citado 
código e demais leis. 
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Os Exames de Qualificação Técnica para registro no Cadastro Nacional de Auditores 
Independentes (CNAI) e registro no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis (CNPC) 
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), instituídos pela 

pectivamente, são  parte dos requisitos para a inscrição do 
contador no CNAI ou no CNPC, com vistas à atuação na área da Auditoria 
Independente ou Perícia Contábil. 

O projeto é desenvolvido pela Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional do 
Federal de Contabilidade (CFC) e iniciou-se devido a uma preocupação do 

CFC em elevar o nível técnico e científico do contador brasileiro das áreas da 
Auditoria Independente e Perícia Contábil,  considerando o disposto na Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) n.º 308, de 14 de maio de 1999,
n.º 3.198, de 27 de maio de 2004, alterada pela Resolução n.º 3.771, de 26 de agosto 
de 2009, do Banco Central do Brasil, e na Resolução CNSP n.º 312, de 16 de junho 
de 2014, NBC PP 02 e Instrução Normativa CVM n.º 591/17. 

21ª edição do Exame de Qualificação Técnica para registro no Cadastro 
Nacional de Auditores Independentes (CNAI) e 4ª edição do Exame de 
Qualificação Técnica para registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis 

realizadas, única e exclusivamente, em versão on
acesso pessoal e exclusivo fornecido pelo CFC e regidas pelos editais CFC/CAE 
Auditor n.º 2/2020 e CFC/CAE Perito n.º 2/2020, respectivamente. 

Considerando o disposto nos extratos de retificação dos editais, publicados
no dia 26 de fevereiro de 2021, na seção 3, página 129, as provas não serão 
aplicadas para candidatos que se encontram fora do país. Além disso, serão 
aplicadas nas mesmas datas e horários em todo o território nacional, cabendo a sua 

Conduta ética e Termo de Ciência 

Com base na NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador, é conduta 
esperada dos contadores, na realização do Exame de Qualificação Técnica on
comportamento ético, abstendo-se de copiar, divulgar ou realizar qualquer tipo de 
comunicação ou consulta durante a realização das provas, sob pena de responder 
pelo descumprimento das regras deste edital com as penalidades prevista no citado 
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Nacional de Auditores 
Independentes (CNAI) e registro no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis (CNPC) 

 NBC PA 13(R3) e 
são  parte dos requisitos para a inscrição do 

contador no CNAI ou no CNPC, com vistas à atuação na área da Auditoria 

esidência de Desenvolvimento Profissional do 
se devido a uma preocupação do 

CFC em elevar o nível técnico e científico do contador brasileiro das áreas da 
considerando o disposto na Instrução da 

(CVM) n.º 308, de 14 de maio de 1999,  Resolução 
n.º 3.198, de 27 de maio de 2004, alterada pela Resolução n.º 3.771, de 26 de agosto 
de 2009, do Banco Central do Brasil, e na Resolução CNSP n.º 312, de 16 de junho 

21ª edição do Exame de Qualificação Técnica para registro no Cadastro 
Nacional de Auditores Independentes (CNAI) e 4ª edição do Exame de 
Qualificação Técnica para registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis 

única e exclusivamente, em versão on-line, em link para 
e regidas pelos editais CFC/CAE 

 

publicados no DOU, 
as provas não serão 

. Além disso, serão 
acional, cabendo a sua 

Código de Ética Profissional do Contador, é conduta 
esperada dos contadores, na realização do Exame de Qualificação Técnica on-line, o 

se de copiar, divulgar ou realizar qualquer tipo de 
comunicação ou consulta durante a realização das provas, sob pena de responder 
pelo descumprimento das regras deste edital com as penalidades prevista no citado 
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2.2 Durante toda a prova o acesso dos candidatos será monitorado por uma equipe de 
Tecnologia da Informação, podendo haver bloqueio do 
constate qualquer indício de procedimento indevido para burlar as regras do edital 
e/ou fraude. O tempo de r
ambiente virtual, o Internet 
todo o tempo de prova. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, 
estatístico, visual ou por investigaç
especialmente aqueles que importarem em cola, recebimento ou fornecimento de 
informações, comunicação entre candidatos, auxílios para realização do exame ou 
qualquer comportamento divergente do esperado
será automaticamente eliminado do Exame de Qualificação Técnica.

 
2.3 Para atendimento à Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), 

o candidato, manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de se
em listagens e resultados no decorrer do certame, tendo em vista que essas 
informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes 
ao exame. Não caberão reclamações posteriores neste sentido, ficando ciente 
também de que, possivelmente, tais informações poderão ser encontradas na rede 
mundial de computadores.

 
2.4 Termo de Ciência: 

 
2.4.1 Após efetivar o 
termos e regras da aplicação do EQT on
o candidato deverá clicar em “Li e estou de acordo”, sendo direcionado à página 
inicial de provas. 

 
3. Datas e horários das provas

 
3.1 As provas serão aplicadas nas seguintes datas e horários:
 

 
 

PROVA DATA

QTG 8 de março de 2021

CVM 9 de março de 2021

BCB 10 de março de 2021

SUSEP 11 de março de 2021

PREVIC 12 de março de 2021

PERÍCIA 15 de março de 2021
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a a prova o acesso dos candidatos será monitorado por uma equipe de 
Tecnologia da Informação, podendo haver bloqueio do login do candidato, caso se 
constate qualquer indício de procedimento indevido para burlar as regras do edital 
e/ou fraude. O tempo de realização das questões, os ingressos e reingressos ao 
ambiente virtual, o Internet Protocol address utilizado, serão monitorados durante 
todo o tempo de prova. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, 
estatístico, visual ou por investigação, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, 
especialmente aqueles que importarem em cola, recebimento ou fornecimento de 
informações, comunicação entre candidatos, auxílios para realização do exame ou 
qualquer comportamento divergente do esperado, suas provas serão anuladas e ele 
será automaticamente eliminado do Exame de Qualificação Técnica.

Para atendimento à Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), 
o candidato, manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de se
em listagens e resultados no decorrer do certame, tendo em vista que essas 
informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes 
ao exame. Não caberão reclamações posteriores neste sentido, ficando ciente 

ue, possivelmente, tais informações poderão ser encontradas na rede 
mundial de computadores. 

Após efetivar o login, o candidato será direcionado para aceitação dos 
termos e regras da aplicação do EQT on-line. Após a leitura atenciosa do
o candidato deverá clicar em “Li e estou de acordo”, sendo direcionado à página 

 

Datas e horários das provas 

As provas serão aplicadas nas seguintes datas e horários: 

DATA DIA HORÁRIO

8 de março de 2021 Segunda-feira 

Das 14h às 18h
horário oficial 
de Brasília/DF

9 de março de 2021 Terça-feira 

10 de março de 2021 Quarta-feira 

11 de março de 2021 Quinta-feira 

12 de março de 2021 Sexta-feira 

15 de março de 2021 Segunda-feira 
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a a prova o acesso dos candidatos será monitorado por uma equipe de 
do candidato, caso se 

constate qualquer indício de procedimento indevido para burlar as regras do edital 
ealização das questões, os ingressos e reingressos ao 

utilizado, serão monitorados durante 
todo o tempo de prova. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, 

ão, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, 
especialmente aqueles que importarem em cola, recebimento ou fornecimento de 
informações, comunicação entre candidatos, auxílios para realização do exame ou 

, suas provas serão anuladas e ele 
será automaticamente eliminado do Exame de Qualificação Técnica. 

Para atendimento à Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), 
o candidato, manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de seus dados 
em listagens e resultados no decorrer do certame, tendo em vista que essas 
informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes 
ao exame. Não caberão reclamações posteriores neste sentido, ficando ciente 

ue, possivelmente, tais informações poderão ser encontradas na rede 

ndidato será direcionado para aceitação dos 
line. Após a leitura atenciosa do termo, 

o candidato deverá clicar em “Li e estou de acordo”, sendo direcionado à página 

HORÁRIO 

Das 14h às 18h 
horário oficial  
de Brasília/DF 
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3.2 O CFC encaminhará no 
antes da data de aplicação da primeira prova, o 
aplicação das provas. Caso o candidato não receba o 
com o CFC, pelos telefones (61) 3314
3314-9501/ (61) 3314-
 

3.3 Visando à ambientação, é recomend
de provas com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência.

 
3.4 As provas serão liberadas pontualmente às 14h 

oficial de Brasília), não havendo possibilidade para realização d
período. Será exibido na página inicial do ambiente virtual um botão para que o 
candidato dê início à resolução das questões. 

 
3.5 No horário determinado para o término da prova (18h 

sistema de avaliação 
candidatos até aquele momento, e consideradas em branco as questões não 
respondidas ou que se encontrarem abertas (não salvas) no fechamento.

 
 
4. Configurações e compatibilidade

 
4.1 O inscrito deverá certificar

hardware, software e equipamentos necessários à realização do exame on
 

a) Computador (desktop
b) no mínimo 2GB de memória RAM livre; 
c) no mínimo 5mbps de conexão 
d) teclado Português (Brasil ABNT ou ABNT 2)
e) Browser (Navegador)

i)  Chrome: versão atual ou imediatamente anterior;
ii)  Mozilla Firefox: versão atual ou imediatamente anterior;
iii)  Internet Explorer: versão atual ou imediatamente anterior;
iv)  Safari: versão atual ou imediatamente anterior;
v)  Microsoft Edge: versão atual ou imediatamente anterior;

f) Sistema Operacional
i) Windows XP (Service Pack 3) ou superior;
ii) Mac OS X 10.7 (Lion) ou superior;
iii) Linux Ubuntu 14.04 (Trusty) ou superior;
iv) Linux Debian 7 (Wheezy) ou

g) ainda, para garantia de melhor desempenho, é preferível que o computador tenha 
4GB de memória RAM e processador Intel Core i3, i5 ou i7;

 
4.2 O inscrito deverá ter conexão estável de rede (internet),  com velocidade mínima de 5 

(cinco) Mbps (megabits por segundo). O CFC não se responsabiliza por problemas 
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O CFC encaminhará no e-mail cadastrado no ato da inscrição, até 4 (quatro) dias 
antes da data de aplicação da primeira prova, o link para acesso ao sistema de 
aplicação das provas. Caso o candidato não receba o link, deverá realizar contato 
com o CFC, pelos telefones (61) 3314-9411/ (61) 3314-9615/ (61) 3314

-9446/ (61) 99248-1968 (WhatsApp) ou e-mail

Visando à ambientação, é recomendável que o candidato efetue o 
, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. 

As provas serão liberadas pontualmente às 14h e encerradas às 18 horas
, não havendo possibilidade para realização das provas fora deste 

período. Será exibido na página inicial do ambiente virtual um botão para que o 
candidato dê início à resolução das questões.  

No horário determinado para o término da prova (18h – horário oficial de Brasília), o 
sistema de avaliação será encerrado, sendo mantidas as respostas salvas pelos 
candidatos até aquele momento, e consideradas em branco as questões não 
respondidas ou que se encontrarem abertas (não salvas) no fechamento.

Configurações e compatibilidade 

O inscrito deverá certificar-se, antecipadamente, quanto às especificações de 
e equipamentos necessários à realização do exame on

desktop ou notebook);  
no mínimo 2GB de memória RAM livre;  
no mínimo 5mbps de conexão de internet;  
teclado Português (Brasil ABNT ou ABNT 2); 
Browser (Navegador) 

Chrome: versão atual ou imediatamente anterior; 
Mozilla Firefox: versão atual ou imediatamente anterior; 
Internet Explorer: versão atual ou imediatamente anterior; 

são atual ou imediatamente anterior; 
Microsoft Edge: versão atual ou imediatamente anterior; 

Sistema Operacional 
Windows XP (Service Pack 3) ou superior; 
Mac OS X 10.7 (Lion) ou superior; 
Linux Ubuntu 14.04 (Trusty) ou superior; 
Linux Debian 7 (Wheezy) ou superior. 

ainda, para garantia de melhor desempenho, é preferível que o computador tenha 
4GB de memória RAM e processador Intel Core i3, i5 ou i7; 

O inscrito deverá ter conexão estável de rede (internet),  com velocidade mínima de 5 
(cinco) Mbps (megabits por segundo). O CFC não se responsabiliza por problemas 
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cadastrado no ato da inscrição, até 4 (quatro) dias 
para acesso ao sistema de 

, deverá realizar contato 
9615/ (61) 3314-9412/ (61) 

mail: eqt@cfc.org.br 

ável que o candidato efetue o login no sistema 

e encerradas às 18 horas (horário 
as provas fora deste 

período. Será exibido na página inicial do ambiente virtual um botão para que o 

horário oficial de Brasília), o 
será encerrado, sendo mantidas as respostas salvas pelos 

candidatos até aquele momento, e consideradas em branco as questões não 
respondidas ou que se encontrarem abertas (não salvas) no fechamento. 

se, antecipadamente, quanto às especificações de 
e equipamentos necessários à realização do exame on-line:  

ainda, para garantia de melhor desempenho, é preferível que o computador tenha 

O inscrito deverá ter conexão estável de rede (internet),  com velocidade mínima de 5 
(cinco) Mbps (megabits por segundo). O CFC não se responsabiliza por problemas 
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técnicos de conexão, ou em qualquer periférico (
eventualmente possam obstar a f
candidato.  

 
4.3 No período reservado para a realização do exame, está incluído o tempo destinado à 

marcação das respostas das provas objetivas e respostas às questões dissertativas.
 

4.4 Será permitido o acess
início da prova, ou seja, até às 15h. No entanto, não será prorrogado o tempo de 
realização de provas, e o CFC não se responsabilizará
conclusão da prova pelo candidato.

 
4.5 Não é recomendável a realização das provas via 

modo que o CFC não se responsabilizará por qualquer dificuldade ou 
incompatibilidade ambiente de prova on

 
4.6 Se, por motivo de força maior, o exame 

interrupção ou prorrogação, será dado aos candidatos tempo adicional de modo que 
tenham o total previsto de horas para a prestação do exame. Esta regra não é 
aplicável a situações individuais ocorridas com os cand

 
4.7 Na hipótese indicada no subitem anterior, as informações serão repassadas aos 

candidatos dentro do próprio ambiente de provas, havendo, no caso de tempo 
adicional, o acréscimo dos minutos concedidos ao contador de tempo exibido. 

 
 
5. Acesso 

 
5.1 O candidato deverá acessar o sistema, nas datas e horários previstos no 

deste manual, por meio do 
 

5.2 A Figura 1, a seguir, corresponde à página de 
preencher o número do seu CPF e a senha de acesso, nos campos correspondentes. 
A senha será aquela utilizada
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técnicos de conexão, ou em qualquer periférico (hardware) ou 
sam obstar a fluência esperada da prova na máquina do 

No período reservado para a realização do exame, está incluído o tempo destinado à 
marcação das respostas das provas objetivas e respostas às questões dissertativas.

Será permitido o acesso do candidato ao sistema de provas até 1 (uma) hora após o 
início da prova, ou seja, até às 15h. No entanto, não será prorrogado o tempo de 
realização de provas, e o CFC não se responsabilizará, caso não seja possível a 
conclusão da prova pelo candidato. 

Não é recomendável a realização das provas via tablet, iPad e/ou 
modo que o CFC não se responsabilizará por qualquer dificuldade ou 
incompatibilidade ambiente de prova on-line com tais equipamentos.

Se, por motivo de força maior, o exame sofrer atraso em seu início, necessitar de 
interrupção ou prorrogação, será dado aos candidatos tempo adicional de modo que 
tenham o total previsto de horas para a prestação do exame. Esta regra não é 
aplicável a situações individuais ocorridas com os candidatos. 

Na hipótese indicada no subitem anterior, as informações serão repassadas aos 
candidatos dentro do próprio ambiente de provas, havendo, no caso de tempo 
adicional, o acréscimo dos minutos concedidos ao contador de tempo exibido. 

O candidato deverá acessar o sistema, nas datas e horários previstos no 
manual, por meio do link enviado no e-mail cadastrado no ato da inscriç

A Figura 1, a seguir, corresponde à página de login, na qual o candidato deverá 
o número do seu CPF e a senha de acesso, nos campos correspondentes. 

utilizada no ato da inscrição. 

 
Figura 1 
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) ou software que 
luência esperada da prova na máquina do 

No período reservado para a realização do exame, está incluído o tempo destinado à 
marcação das respostas das provas objetivas e respostas às questões dissertativas. 

o do candidato ao sistema de provas até 1 (uma) hora após o 
início da prova, ou seja, até às 15h. No entanto, não será prorrogado o tempo de 

, caso não seja possível a 

, iPad e/ou smartphone, de 
modo que o CFC não se responsabilizará por qualquer dificuldade ou 

line com tais equipamentos. 

sofrer atraso em seu início, necessitar de 
interrupção ou prorrogação, será dado aos candidatos tempo adicional de modo que 
tenham o total previsto de horas para a prestação do exame. Esta regra não é 

Na hipótese indicada no subitem anterior, as informações serão repassadas aos 
candidatos dentro do próprio ambiente de provas, havendo, no caso de tempo 
adicional, o acréscimo dos minutos concedidos ao contador de tempo exibido.  

O candidato deverá acessar o sistema, nas datas e horários previstos no subitem 3.1 
cadastrado no ato da inscrição. 

, na qual o candidato deverá 
o número do seu CPF e a senha de acesso, nos campos correspondentes. 
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5.3 Caso o candidato erre 3 vezes a senha, será solicitado a ele que marque o campo 

“Não sou um robô”, exigido pelo mecanismo 
 

 
5.4 O candidato deverá informar apenas os números de seu CPF, sem qualquer outro 

caractere.  
 

5.5 Os dados de acesso são aqueles que foram utilizados pelo candidato quando da 
realização do seu requerimento de inscrição, portanto, são os mesmos dados que o 
examinado utiliza para acesso à área de acompanhamento da inscrição, por meio do 
link: https://www2.cfc.org.br/sisweb/sisexam

 
5.6 É recomendável que o candidato verifique seus dados com antecedência (CPF, 

mail e senha), evitando assim dificuldades na hora da aplicação. Os dados de 
cadastro e a senha de acesso são de responsabilidade exclusiva do candi

 
5.7 O candidato que tiver perdido a senha de acesso ou não se recordar dela poderá 

recuperá-la mediante procedimentos descritos no Capítulo 6, deste manual.
 
 

6. Recuperação de senha
 

6.1 Caso o candidato tenha perdido ou esquecido a sua senha, poderá recuperá
meio da opção “Esqueci minha senha”. Na página de 
executar o seguinte procedimento: 
 
6.1.1 clicar na opção “Esqueci minha senha” (Figura 3);

 

6.1.2 preencher o campo solicitado com 
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Caso o candidato erre 3 vezes a senha, será solicitado a ele que marque o campo 
“Não sou um robô”, exigido pelo mecanismo de Captcha. 

 
Figura 2 

O candidato deverá informar apenas os números de seu CPF, sem qualquer outro 

Os dados de acesso são aqueles que foram utilizados pelo candidato quando da 
realização do seu requerimento de inscrição, portanto, são os mesmos dados que o 
examinado utiliza para acesso à área de acompanhamento da inscrição, por meio do 

2.cfc.org.br/sisweb/sisexam.  

É recomendável que o candidato verifique seus dados com antecedência (CPF, 
, evitando assim dificuldades na hora da aplicação. Os dados de 

cadastro e a senha de acesso são de responsabilidade exclusiva do candi

O candidato que tiver perdido a senha de acesso ou não se recordar dela poderá 
la mediante procedimentos descritos no Capítulo 6, deste manual.

Recuperação de senha 

Caso o candidato tenha perdido ou esquecido a sua senha, poderá recuperá
meio da opção “Esqueci minha senha”. Na página de login, o candidato deverá 

eguinte procedimento:  

clicar na opção “Esqueci minha senha” (Figura 3); 

 
Figura 3 

 
preencher o campo solicitado com e-mail e clicar em “Enviar” (Figura 4);
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Caso o candidato erre 3 vezes a senha, será solicitado a ele que marque o campo 

O candidato deverá informar apenas os números de seu CPF, sem qualquer outro 

Os dados de acesso são aqueles que foram utilizados pelo candidato quando da 
realização do seu requerimento de inscrição, portanto, são os mesmos dados que o 
examinado utiliza para acesso à área de acompanhamento da inscrição, por meio do 

É recomendável que o candidato verifique seus dados com antecedência (CPF, e-
, evitando assim dificuldades na hora da aplicação. Os dados de 

cadastro e a senha de acesso são de responsabilidade exclusiva do candidato.  

O candidato que tiver perdido a senha de acesso ou não se recordar dela poderá 
la mediante procedimentos descritos no Capítulo 6, deste manual. 

Caso o candidato tenha perdido ou esquecido a sua senha, poderá recuperá-la por 
, o candidato deverá 

e clicar em “Enviar” (Figura 4); 
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6.1.3 Caso não receba o 
em “Não conseguiu recuperar a senha?”e preencher os dados solicitados 
(Figuras 5 e 6): 
 

 
6.1.4 Após preencher os

validar as informações passadas e irá redirecionar para uma tel
candidato deverá cadastrar uma nova senha.

 
6.1.5 Existindo divergência entre os dados 

indicados e aqueles constantes de seu cadastro, será exibida a mensagem
“Nenhuma inscrição foi encontrada com os dados informados”.
situação, o examinando deverá revisar os dados indicados, de forma a 
confirmar se inseriu corretamente suas informações. Confirmados os dados e 
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Figura 4 

 
Caso não receba o e-mail ou caso o e-mail cadastrado esteja incorreto, clicar 

“Não conseguiu recuperar a senha?”e preencher os dados solicitados 
 

Figura 5 
 

 
Figura 6 

er os dados e clicar no botão “Confirmar Dados”, o sistema irá 
validar as informações passadas e irá redirecionar para uma tel
candidato deverá cadastrar uma nova senha. 

Existindo divergência entre os dados informados pelo candidato nos campos 
indicados e aqueles constantes de seu cadastro, será exibida a mensagem
“Nenhuma inscrição foi encontrada com os dados informados”.
situação, o examinando deverá revisar os dados indicados, de forma a 

inseriu corretamente suas informações. Confirmados os dados e 

 

de Desenvolvimento Profissional   7 
 

Orgulho de Pertencer 

 

cadastrado esteja incorreto, clicar 
“Não conseguiu recuperar a senha?”e preencher os dados solicitados 

 

botão “Confirmar Dados”, o sistema irá 
validar as informações passadas e irá redirecionar para uma tela onde o 

informados pelo candidato nos campos 
indicados e aqueles constantes de seu cadastro, será exibida a mensagem 
“Nenhuma inscrição foi encontrada com os dados informados”. Nesta 
situação, o examinando deverá revisar os dados indicados, de forma a 

inseriu corretamente suas informações. Confirmados os dados e 
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permanecendo a dificuldade, o candidato deverá entrar em contato com o CFC 
por e-mail:eqt@cfc.org.br

 
7. Realização das Provas

 
 

7.1 Ao clicar em “Iniciar Prova”, o candidato será direcionado para o preenchimento do 
Termo de Ciência, conforme subitem 2.
estou de acordo” e, em seguida, “Iniciar Prova”, ele será direcionado para as 
questões da prova. 

 
7.2 A liberação da prova para resolução ocorrerá pontualmente às 14 horas 

às 18 horas (horário oficial de Brasí
que o candidato já se encontre logado no sistema para evitar quaisquer atrasos no 
início de suas provas. 

 
 

8. Resolvendo as questões
 

8.1 Iniciada a prova, será exibida ao candidato sua primeira questão. 
 

8.2 Durante todo o tempo de provas, será exibido na parte superior/central da tela um 
cronômetro com o tempo restante de prova, bem como o nome do candidato (Figura 
7). Logo abaixo, a edição/prova e o quantitativo de questões.

 

 
8.3 Haverá, ainda, um indicativo

(Figura 8), bem como uma barra indicativa d
 

8.4 O intuito desses mecanismos é auxiliar o candidato na administração de seu tempo, 
dando a real noção entre o número de q
que ao término do tempo de prova ele não a tenha concluído integralmente.
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permanecendo a dificuldade, o candidato deverá entrar em contato com o CFC 
eqt@cfc.org.br  

Realização das Provas 

Ao clicar em “Iniciar Prova”, o candidato será direcionado para o preenchimento do 
, conforme subitem 2.4 deste manual. Ao marcar a opção “Li e 

estou de acordo” e, em seguida, “Iniciar Prova”, ele será direcionado para as 

A liberação da prova para resolução ocorrerá pontualmente às 14 horas 
(horário oficial de Brasília) do dia da respectiva prova. É recomendável 

que o candidato já se encontre logado no sistema para evitar quaisquer atrasos no 
início de suas provas.  

Resolvendo as questões 

Iniciada a prova, será exibida ao candidato sua primeira questão.  

todo o tempo de provas, será exibido na parte superior/central da tela um 
cronômetro com o tempo restante de prova, bem como o nome do candidato (Figura 
7). Logo abaixo, a edição/prova e o quantitativo de questões. 

 
Figura 7 

Haverá, ainda, um indicativo do quantitativo de questões já respondidas da prova 
(Figura 8), bem como uma barra indicativa do percentual já realizado.

Figura 8 
 

O intuito desses mecanismos é auxiliar o candidato na administração de seu tempo, 
dando a real noção entre o número de questões e o período despendido, evitando 
que ao término do tempo de prova ele não a tenha concluído integralmente.
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permanecendo a dificuldade, o candidato deverá entrar em contato com o CFC 

Ao clicar em “Iniciar Prova”, o candidato será direcionado para o preenchimento do 
deste manual. Ao marcar a opção “Li e 

estou de acordo” e, em seguida, “Iniciar Prova”, ele será direcionado para as 

A liberação da prova para resolução ocorrerá pontualmente às 14 horas e encerrará 
do dia da respectiva prova. É recomendável 

que o candidato já se encontre logado no sistema para evitar quaisquer atrasos no 

 

todo o tempo de provas, será exibido na parte superior/central da tela um 
cronômetro com o tempo restante de prova, bem como o nome do candidato (Figura 

do quantitativo de questões já respondidas da prova 
o percentual já realizado. 

 

O intuito desses mecanismos é auxiliar o candidato na administração de seu tempo, 
uestões e o período despendido, evitando 

que ao término do tempo de prova ele não a tenha concluído integralmente. 
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8.5 As questões objetivas serão exibidas aos candidatos, uma por vez, de forma 
totalmente randômica e aleatória. Serão exibidas quatro alternati
examinando marcar apenas uma delas.

 
8.6 O candidato terá uma única chance para realização de cada questão, assim, uma vez 

que a questão lhe for exibida, não conseguirá passar à próxima questão antes de 
respondê-la. De igual forma, uma vez que a
que a ela retorne, seja para visualização de sua opção de resposta, seja para fins de 
revisão. 
 

8.7 Para responder à questão, o candidato deverá clicar no campo de marcação da 
resposta desejada (a, 
clicar em “Confirmar” (Figura 9). 

8.8 Ao clicar em “Confirmar”, a página exibirá um Pop
mensagem “Após a confirmação de sua resposta, você não poderá mais alterá
Deseja realmente confirmar sua resposta?
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As questões objetivas serão exibidas aos candidatos, uma por vez, de forma 
totalmente randômica e aleatória. Serão exibidas quatro alternati
examinando marcar apenas uma delas. 

O candidato terá uma única chance para realização de cada questão, assim, uma vez 
que a questão lhe for exibida, não conseguirá passar à próxima questão antes de 

la. De igual forma, uma vez que a questão for finalizada, não será permitido 
que a ela retorne, seja para visualização de sua opção de resposta, seja para fins de 

Para responder à questão, o candidato deverá clicar no campo de marcação da 
, b, c ou d). Estando certo de sua resposta, o 

clicar em “Confirmar” (Figura 9).  

Figura 9 
 

Ao clicar em “Confirmar”, a página exibirá um Pop-up (Figura 10) com a seguinte 
Após a confirmação de sua resposta, você não poderá mais alterá

realmente confirmar sua resposta? 

 

de Desenvolvimento Profissional   9 
 

Orgulho de Pertencer 

 

As questões objetivas serão exibidas aos candidatos, uma por vez, de forma 
totalmente randômica e aleatória. Serão exibidas quatro alternativas, devendo o 

O candidato terá uma única chance para realização de cada questão, assim, uma vez 
que a questão lhe for exibida, não conseguirá passar à próxima questão antes de 

questão for finalizada, não será permitido 
que a ela retorne, seja para visualização de sua opção de resposta, seja para fins de 

Para responder à questão, o candidato deverá clicar no campo de marcação da 
o certo de sua resposta, o candidato deverá 

 

up (Figura 10) com a seguinte 
Após a confirmação de sua resposta, você não poderá mais alterá-la. 
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8.9 Para salvar sua resposta e passar à questão seguinte, o candidato deverá clicar no 

botão “Sim”. Caso  não esteja certo de sua resposta e deseje neste momento rever 
sua questão, deverá clicar no botão “Não”, retornando à questão em trabalho. 
 

8.10  O sistema exigirá um tempo mínimo de salvamento das respostas entre uma 
questão e outra. O candidato é o único responsável por administrar seu tempo de 
prova, considerando o número de questões, seus diferentes níveis de dificuldade, as 
características da modalidade de
prova. 

 
8.11 Será exigido o mínimo de 600 (seiscentos) caracteres, incluindo pontuação e os 

espaços em branco para a resposta das questões dissertativas.
contagem de caracteres utilizados e o quantitativo restante durante toda a realização 
da questão dissertativa.

 
8.12 O candidato poderá abster

“Não quero responder” (Figura 11). Neste
 

8.13 Ao concluir a resposta da questão dissertativa, o candidato deverá clicar em 
“Confirmar”. 

 

 
 

9. Finalização da prova 
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Figura 10 

Para salvar sua resposta e passar à questão seguinte, o candidato deverá clicar no 
botão “Sim”. Caso  não esteja certo de sua resposta e deseje neste momento rever 
sua questão, deverá clicar no botão “Não”, retornando à questão em trabalho. 

igirá um tempo mínimo de salvamento das respostas entre uma 
questão e outra. O candidato é o único responsável por administrar seu tempo de 
prova, considerando o número de questões, seus diferentes níveis de dificuldade, as 
características da modalidade de prova e o tempo disponível para realização

Será exigido o mínimo de 600 (seiscentos) caracteres, incluindo pontuação e os 
espaços em branco para a resposta das questões dissertativas. O sistema exibirá a 
contagem de caracteres utilizados e o quantitativo restante durante toda a realização 
da questão dissertativa. 

O candidato poderá abster-se de realizar a questão dissertativa, clicando no ícone 
“Não quero responder” (Figura 11). Neste caso, será atribuída nota zero à questão.

 
Figura 11 

 
Ao concluir a resposta da questão dissertativa, o candidato deverá clicar em 
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Para salvar sua resposta e passar à questão seguinte, o candidato deverá clicar no 
botão “Sim”. Caso  não esteja certo de sua resposta e deseje neste momento rever 
sua questão, deverá clicar no botão “Não”, retornando à questão em trabalho.  

igirá um tempo mínimo de salvamento das respostas entre uma 
questão e outra. O candidato é o único responsável por administrar seu tempo de 
prova, considerando o número de questões, seus diferentes níveis de dificuldade, as 

prova e o tempo disponível para realização da 

Será exigido o mínimo de 600 (seiscentos) caracteres, incluindo pontuação e os 
O sistema exibirá a 

contagem de caracteres utilizados e o quantitativo restante durante toda a realização 

se de realizar a questão dissertativa, clicando no ícone 
caso, será atribuída nota zero à questão. 

Ao concluir a resposta da questão dissertativa, o candidato deverá clicar em 
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9.1 Resolvidas todas as questões objetivas e dissertativas, o candidato será 
à página final, na qual constará a mensagem “Parabéns, sua prova já foi finalizada” e 
a opção “Ver minhas provas” (Figura 12)
 

9.2 Ao clicar em “Ver minhas provas”, o candidato será direcionado para a página de 
acompanhamento (Figura 1
prova. 
 

 
10. Prazos 

 
10.1 As inscrições foram realizadas 
pagamento dos boletos até o dia 
 
10.2 Os recursos devem ser impetrados em até 
subsequente à aplicação da prova. Após o prazo mencionado, o sistema ficará, 
automaticamente, indisponível para a interposição de recursos.
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Resolvidas todas as questões objetivas e dissertativas, o candidato será 
à página final, na qual constará a mensagem “Parabéns, sua prova já foi finalizada” e 
a opção “Ver minhas provas” (Figura 12) 

Figura 12 
 

Ao clicar em “Ver minhas provas”, o candidato será direcionado para a página de 
acompanhamento (Figura 13), na qual terá acesso à declaração

Figura 13 

ões foram realizadas das 9h do dia 5/1/2021 às 14h do dia 
até o dia 20/1/2021. 

Os recursos devem ser impetrados em até 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia 
subsequente à aplicação da prova. Após o prazo mencionado, o sistema ficará, 
automaticamente, indisponível para a interposição de recursos. 
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Resolvidas todas as questões objetivas e dissertativas, o candidato será direcionado 
à página final, na qual constará a mensagem “Parabéns, sua prova já foi finalizada” e 

 

Ao clicar em “Ver minhas provas”, o candidato será direcionado para a página de 
à declaração de realização da 

 

às 14h do dia 20/1/2021, e 

) dias úteis, a contar do dia 
subsequente à aplicação da prova. Após o prazo mencionado, o sistema ficará, 
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10.3 Todos os recursos serão analisados pe
Qualificação Técnica (CAE) e serão respondidos via sistema, no ambiente do candidato, 
em até 15 (quinze) dias 
interposição de recursos contra o gabarito preliminar de cada prova, inclusive em caso de 
não cabimento do recurso.

 
 
11. Dúvidas freqüentes 

 
11.1 Caso o candidato se atrase para o início da prova, poderá realizá
permitido o acesso do candidato ao sistema de provas até 1 (uma) hora após o início 
da prova, ou seja, até às 15h. No entanto, não será prorrogado o tempo de realização 
de provas, e o CFC não se responsabilizará
prova pelo candidato. 

 
11.2 Se o candidato estiver com dificuldades de 
recordar de sua senha, como deverá proceder?
esquecido sua senha deverá realizar a recuperação de senha, conforme 
orientado no Capítulo
recuperação ainda não consiga fazer o 
eqt@cfc.org.br  
 
É recomendável que o candidato verifique seus dados com antecedência (CPF, 
mail e senha), evitando assim dificuldades na hora da aplicação. Os dados de 
cadastro e a senha de acesso são de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
11.3 Se durante a realização das provas houver interrupção da internet ou 
energia do examinando, ele poderá retornar ao sistema após o retorno da 
conexão? Os candidatos que tenham acessado o 
horário previsto (entre 14h e 15h 
problemas de conexão ou falta de energia elétrica, poderão retornar para realizar a 
prova. Importante: o candidato não terá compensação do tempo que
off-line no sistema. 

 
11.4 O candidato poderá realizar sua prova de qualquer unidade federativa 
ou do exterior? Considerando o disposto nos editais, 
aplicadas para os candidatos que se encontram fora do país
aplicadas nas mesmas datas e horários em todo o território nacional, cabendo a sua 
aplicação ao CFC. 

 
11.5 Há limite de candidatos utilizando a mesma rede de internet?
Conforme edital, não será permitida a realização do exame a partir do mesmo IP de 
internet por mais de um candidato. Será realizado monitoramento e verificação 
contínua por parte da equipe Tecnologia da Informação, podendo haver eliminação 
dos candidatos identificados em situação indevida.
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Todos os recursos serão analisados pela Comissão Administradora do Exame de 
Qualificação Técnica (CAE) e serão respondidos via sistema, no ambiente do candidato, 
em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia subsequente ao prazo
interposição de recursos contra o gabarito preliminar de cada prova, inclusive em caso de 
não cabimento do recurso. 

Caso o candidato se atrase para o início da prova, poderá realizá
permitido o acesso do candidato ao sistema de provas até 1 (uma) hora após o início 
da prova, ou seja, até às 15h. No entanto, não será prorrogado o tempo de realização 
de provas, e o CFC não se responsabilizará, caso não seja possível a conclusão da 

 

Se o candidato estiver com dificuldades de login
dar de sua senha, como deverá proceder? O candidato que tiver 

esquecido sua senha deverá realizar a recuperação de senha, conforme 
Capítulo 6 deste manual. Caso após realizar o procedimento de 

recuperação ainda não consiga fazer o login, deverá fazer contato 

É recomendável que o candidato verifique seus dados com antecedência (CPF, 
e senha), evitando assim dificuldades na hora da aplicação. Os dados de 

enha de acesso são de responsabilidade exclusiva do candidato. 

Se durante a realização das provas houver interrupção da internet ou 
energia do examinando, ele poderá retornar ao sistema após o retorno da 

Os candidatos que tenham acessado o sistema de provas dentro do 
horário previsto (entre 14h e 15h – horário oficial de Brasília/DF), em caso de 
problemas de conexão ou falta de energia elétrica, poderão retornar para realizar a 

o candidato não terá compensação do tempo que

O candidato poderá realizar sua prova de qualquer unidade federativa 
Considerando o disposto nos editais, as provas não serão 

aplicadas para os candidatos que se encontram fora do país
aplicadas nas mesmas datas e horários em todo o território nacional, cabendo a sua 

Há limite de candidatos utilizando a mesma rede de internet?
Conforme edital, não será permitida a realização do exame a partir do mesmo IP de 

et por mais de um candidato. Será realizado monitoramento e verificação 
contínua por parte da equipe Tecnologia da Informação, podendo haver eliminação 
dos candidatos identificados em situação indevida. 
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la Comissão Administradora do Exame de 
Qualificação Técnica (CAE) e serão respondidos via sistema, no ambiente do candidato, 

a contar do dia subsequente ao prazo final para 
interposição de recursos contra o gabarito preliminar de cada prova, inclusive em caso de 

Caso o candidato se atrase para o início da prova, poderá realizá-la? Será 
permitido o acesso do candidato ao sistema de provas até 1 (uma) hora após o início 
da prova, ou seja, até às 15h. No entanto, não será prorrogado o tempo de realização 

, caso não seja possível a conclusão da 

login, por não se 
O candidato que tiver 

esquecido sua senha deverá realizar a recuperação de senha, conforme 
anual. Caso após realizar o procedimento de 

, deverá fazer contato por e-mail: 

É recomendável que o candidato verifique seus dados com antecedência (CPF, e-
e senha), evitando assim dificuldades na hora da aplicação. Os dados de 

enha de acesso são de responsabilidade exclusiva do candidato.  

Se durante a realização das provas houver interrupção da internet ou 
energia do examinando, ele poderá retornar ao sistema após o retorno da 

sistema de provas dentro do 
horário oficial de Brasília/DF), em caso de 

problemas de conexão ou falta de energia elétrica, poderão retornar para realizar a 
o candidato não terá compensação do tempo que permanecer 

O candidato poderá realizar sua prova de qualquer unidade federativa 
as provas não serão 

aplicadas para os candidatos que se encontram fora do país. Além disso, serão 
aplicadas nas mesmas datas e horários em todo o território nacional, cabendo a sua 

Há limite de candidatos utilizando a mesma rede de internet? Sim. 
Conforme edital, não será permitida a realização do exame a partir do mesmo IP de 

et por mais de um candidato. Será realizado monitoramento e verificação 
contínua por parte da equipe Tecnologia da Informação, podendo haver eliminação 
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11.6 Qual a configuração mínima exigida para o equipamento em que o 
candidato realizará sua prova? 
de provas on-line através de computador (
operacional MS (Windows), a partir da
velocidade mínima de 5 (cinco) Mbps (megabits por segundo). Ainda, para garantia 
de melhor desempenho, é preferível que o computador tenha 
e processador Intel Core i3, i5 ou i7.

 
11.7 Caso o candidat
equivocadamente a resposta de uma questão que já tenha concluído, poderá 
retornar a ela e revisá
responder às questões, não havendo permissão para revisão, após con
opção de resposta. 

 
11.8 Haverá algum canal de comunicação da organizadora com os 
candidatos caso seja necessário repassar alguma informação sobre a prova? 
O sistema de provas contará com um mecanismo de avisos, pelo qual, caso 
necessário, os candid
coletivos e exibidos em formato de Pop

 
11.9 Caso o horário de realização das provas se encerre e o candidato 
ainda não tenha concluído toda sua prova, o que 
término das provas (18 horas,  horário de Brasília/DF), caso o candidato ainda não a 
tenha concluído todas as questões, incluindo aquela que se encontrar aberta para 
resposta, tais questões serão consideradas "EM BRANCO”, valendo 
avaliação, somente as respostas das questões confirmadas.

 
11.10 Após a conclusão da prova, o candidato terá acesso a sua nota? 
Serão divulgadas na área do candidato, até a data subsequente à realização das 
provas, a resposta esperada para cad
de recursos. 
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Qual a configuração mínima exigida para o equipamento em que o 
candidato realizará sua prova? O candidato deverá realizar o acesso ao ambiente 

line através de computador (desktop ou notebook
operacional MS (Windows), a partir da versão Windows 7, e acesso à Internet com 
velocidade mínima de 5 (cinco) Mbps (megabits por segundo). Ainda, para garantia 
de melhor desempenho, é preferível que o computador tenha 4GB de memória RAM 
e processador Intel Core i3, i5 ou i7. 

Caso o candidato verifique durante a prova que marcou 
equivocadamente a resposta de uma questão que já tenha concluído, poderá 
retornar a ela e revisá-la? Não. O candidato terá uma única oportunidade de 
responder às questões, não havendo permissão para revisão, após con

Haverá algum canal de comunicação da organizadora com os 
candidatos caso seja necessário repassar alguma informação sobre a prova? 
O sistema de provas contará com um mecanismo de avisos, pelo qual, caso 

candidatos receberão avisos durante a prova. Estes avisos serão 
coletivos e exibidos em formato de Pop-up na tela de realização da prova.

Caso o horário de realização das provas se encerre e o candidato 
ainda não tenha concluído toda sua prova, o que acontecerá?
término das provas (18 horas,  horário de Brasília/DF), caso o candidato ainda não a 
tenha concluído todas as questões, incluindo aquela que se encontrar aberta para 

tões serão consideradas "EM BRANCO”, valendo 
avaliação, somente as respostas das questões confirmadas. 

Após a conclusão da prova, o candidato terá acesso a sua nota? 
Serão divulgadas na área do candidato, até a data subsequente à realização das 
provas, a resposta esperada para cada questão objetiva, permitindo a interposição 
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Qual a configuração mínima exigida para o equipamento em que o 
O candidato deverá realizar o acesso ao ambiente 

notebook), com sistema 
versão Windows 7, e acesso à Internet com 

velocidade mínima de 5 (cinco) Mbps (megabits por segundo). Ainda, para garantia 
4GB de memória RAM 

o verifique durante a prova que marcou 
equivocadamente a resposta de uma questão que já tenha concluído, poderá 

Não. O candidato terá uma única oportunidade de 
responder às questões, não havendo permissão para revisão, após confirmar sua 

Haverá algum canal de comunicação da organizadora com os 
candidatos caso seja necessário repassar alguma informação sobre a prova?  
O sistema de provas contará com um mecanismo de avisos, pelo qual, caso 

avisos durante a prova. Estes avisos serão 
up na tela de realização da prova. 

Caso o horário de realização das provas se encerre e o candidato 
acontecerá? No horário de 

término das provas (18 horas,  horário de Brasília/DF), caso o candidato ainda não a 
tenha concluído todas as questões, incluindo aquela que se encontrar aberta para 

tões serão consideradas "EM BRANCO”, valendo para fins de 

Após a conclusão da prova, o candidato terá acesso a sua nota? Não. 
Serão divulgadas na área do candidato, até a data subsequente à realização das 

a questão objetiva, permitindo a interposição 


