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Certificação CAPM®  
(Certified Associate in Project Management) 
Mauro Sotille, PMP 
 
A certificação CAPM® do PMI foi criada para membros de equipe de projeto, gerentes de projeto 
que estão iniciando na profissão ou estudantes. Se você ainda não tem a experiência suficiente 
para obter a certificação PMP®, a certificação CAPM é a mais indicada.  
 
O exame CAPM pode ser feito em um centro Pearson Vue ou on-line, a partir de qualquer 
computador em sua casa ou escritório. 
 

Por que obter a Certificação CAPM? 
A certificação CAPM vai adicionar valor ao seu currículo, lhe dar destaque perante o seu atual 
empregador, bem como chamar a atenção de potenciais empregadores. Ela demonstra que você 
é sério sobre avançar na sua carreira.  

É uma credencial valiosa, uma vez que este vai ser o primeiro passo para um dia, possivelmente, 
obter a certificação PMP. Lembre-se que a certificação PMP é para pessoas que já têm alguma 
experiência. Não há nenhum modo de pular etapas e fazer isso rapidamente, pois são 
necessárias pelo menos 4.500 horas de experiência para se candidatar ao exame PMP. 

A certificação CAPM é uma das melhores formas de alavancar a carreira, pois mostra aos 
potenciais empregadores que você estudou gerenciamento de projetos a fundo. Também mostra 
aos clientes que eles podem confiar na empresa na qual você trabalha e confiar em você para 
lidar com os projetos de forma adequada. 

Além disso, a certificação CAPM também significa a possibilidade de assumir um novo papel mais 
cedo, uma vez que se você for comparado a outros profissionais, você já terá um diferencial.  
 

Público alvo 
Esta certificação está voltada a praticantes de gerenciamento de projetos que demonstrem 
conhecimento básico em gerenciamento de projetos, que atuem sob a orientação de gerentes de 
projetos experientes e que ainda não atendam aos requisitos de experiência na área que os 
qualifiquem para a certificação PMP, como:  
 

• Membros de equipes de projetos 
• Praticantes de gerenciamento de projeto menos experientes, ou recém-iniciados nas 

atividades associadas à disciplina; 
• Estudantes de graduação ou pós-graduação interessados em gerenciamento de projetos. 

A CAPM beneficia profissionais de todas as áreas, pois demonstra o interesse do profissional no 
ganho de conhecimentos em processos e terminologias de gerenciamento de projetos. 
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Principais atividades de um profissional CAPM 

• Apoio na elaboração do plano de gerenciamento do projeto; 

• Realização de estimativas de duração, custo e recursos; 

• Apoio na elaboração do plano de gerenciamento do projeto; 

• Sugestão de limites e indicadores de performance; 

• Apoio na coleta de requisitos, premissas e restrições do projeto; 

• Suporte no encerramento administrativo e financeiro do projeto; 

• Atualização do cronograma e orçamento. 

Critérios de elegibilidade  
É necessário segundo grau completo e 23 horas de treinamento formal em gerenciamento de 
projetos. 

Para cumprir as horas de treinamento formal recomenda-se fazer o curso junto a uma empresa 
Registered Education Provider (R.E.P.) do PMI, como a PM Tech. As horas de treinamento não 
expiram, podendo ser utilizadas em qualquer momento para se inscrever para o exame. 
 

Exame de Certificação 
O exame é 100% baseado nos grupos de processos descritos no Guia PMBOK® – ao contrário do 
exame PMP, que vai além do Guia PMBOK® e contém uma boa parcela de questões situacionais.  

Das questões 150 questões de múltipla escolha do exame, 15 constituem questões de validação, 
as quais estão distribuídas de forma aleatória entre as demais. Essas questões não são 
pontuadas e servem como base para evolução do próprio exame. Para ser aprovado, é 
necessário acertar 83 das 135 questões válidas (61%). 

 

Fazer o exame CAPM® ficou mais conveniente! 
Agora os candidatos podem fazer o exame pela internet, sem o incômodo de ir até um centro de 
testes. Na modalidade, chamada online proctored (OP), ou acompanhamento remoto, os 
candidatos podem fazer o exame a partir do conforto de sua casa ou escritório, enquanto são 
monitorados por um supervisor externo. 
Isso é especialmente útil para pessoas que estão em locais sem centro de testes nas 
proximidades. 

O exame CAPM online é traduzido para o Português. Observe que, embora o exame esteja 
disponível em vários idiomas, o software de monitoramento, o suporte de boas-vindas e o suporte 
de supervisão estão disponíveis apenas em inglês.  
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Qual a dificuldade do exame CAPM? 
O exame CAPM é baseado em torno da estrutura do PMI, o que torna o estudo relativamente 
simples. De acordo com o PMI, as seções mais importantes do Guia PMBOK® a serem 
memorizadas são os capítulos 3, 4, 5 e 6, pois contêm informações que compõem 
aproximadamente 50% do exame, enquanto outros 7 capítulos compõem o adicional de 50%. 
Essencialmente, a fim de passar, você terá que estar familiarizado com o guia do PMI, sua 
estrutura, e todas as informações contidas nele. 

 

O exame CAPM® tem novos tipos de questões! 
Agora, além das questões de múltipla escolha com uma única resposta correta, uma porcentagem 
dos tipos de questões no exame CAPM são apresentadas em dois novos formatos: 
 
Questões correspondentes: São apresentadas duas listas, sendo necessário combinar itens de 
uma lista com itens do outra. 
Questões de múltipla escolha com várias respostas corretas: Este novo formato de pergunta 
pede aos participantes que identifiquem um número específico de respostas corretas. 

 

Seções do exame CAPM 
O exame CAPM examina o seu conhecimento das dez áreas de conhecimento do Guia PMBOK®: 

Gerenciamento da Integração 
Gerenciamento do Escopo do Projeto 
Gerenciamento do Cronograma do projeto 
Gerenciamento do Custo do projeto 
Gerenciamento da Qualidade do Projeto 
Gerenciamento dos Recursos do Projeto 
Gerenciamento das Comunicações do Projeto 
Gerenciamento dos Riscos do Projeto 
Gerenciamento das Aquisições do Projeto 
Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto 
  

Onde fazer o exame 
 Pode ser feito de casa, pela internet. 

 Pode ser feito no computador, em qualquer centro PearsonVue autorizado. 

 
Agendando o exame CAPM 
Você pode agendar o exame CAPM on-line. Você pode solicitar um cancelamento do exame ou 
reagendar sem custo a até 30 dias da data marcada. A menos de 30 dias da data marcada, vai 
custar US$ 70 para reagendar. 

http://dicaspmp.pmtech.com.br/faca-o-exame-capm-de-casa/
http://www.pearsonvue.com/pmi/locate/
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Custo do exame 
O custo da inscrição é de U$225 para membros do PMI, e de U$300 para não-membros.  
 

Combine a filiação ao PMI com a certificação CAPM e economize! 
Estudantes podem obter a certificação CAPM economizando 43 dólares, combinando a filiação 
ao PMI como estudante e a taxa do exame CAPM® em uma única aplicação. O valor fica em USD 
32 pelo custo da filiação e mais USD 225 pelo preço do exame CAPM. Total: USD 257. O 
desconto é válido tanto para estudantes de graduação quanto de pós-graduação. 

 
Os profissionais que não passarem no exame poderão refazer o exame até duas vezes dentro do 
período de um ano de elegibilidade enviando um formulário de re-exame e pagando a taxa 
correspondente (US$ 150,00 para membros e US$ 200,00 para não -membros). Após a terceira 
tentativa sem sucesso o candidato precisará aguardar um ano contando a partir do último exame 
antes de tentar novamente. 

 

Exame em Português 
O exame CAPM é ministrado em Inglês e em outros 13 idiomas. Não há custos adicionais para 
realizar em outro idioma. 

Os auxílios de idioma estão disponíveis em Árabe, Hebraico, Português Brasileiro, Italiano, Chinês 
(simplificado), Japonês, Chinês (tradicional), Coreano, Russo, Francês, Alemão, Espanhol e 
Turco. 

A necessidade do auxílio em idiomas (language aid) deve ser indicada durante o processo de 
pagamento. 

 

Dia do exame CAPM 
Exame pela internet 

Para iniciar o seu exame, entre em PMI.org e navegue até “Review Application Status” em myPMI. 
O link “Begin Exam” estará disponível 30 minutos antes do horário da prova programada. Você 
será redirecionado para uma página Pearson VUE onde você verá o exame que você agendou. 

Você poderá iniciar sua sessão de testes até 30 minutos antes ou até 15 minutos após o horário 
agendado. 

Em um centro autorizado 

Você deve chegar ao local do exame com um mínimo de 30 minutos de antecedência, com uma 
cópia de seu aviso de aceitação inicial e sua identidade. 

O exame é de 3 horas de duração sem pausas programadas, e você não pode levar eletrônicos, 
água, comida ou um casaco para a sala. Há um tutorial de 15 minutos antes do exame. 
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Benefícios CAPM 
Existem dois principais benefícios ao estudar para a certificação CAPM. O primeiro é que você 
será capaz de mostrar o seu conhecimento e nível de habilidade para quem procura um gerente 
de projeto júnior. Você também estará estudando e aprendendo a estrutura básica para passar a 
certificação PMP, mais difícil, a qual você vai necessitar quando passar para uma posição mais 
alta. 
  

Melhores Carreiras para CAPM 
O CAPM permite que você obtenha uma série de carreiras relacionadas a gerenciamento de 
projetos, mas a maioria é de nível de entrada. Como o CAPM é um certificado de nível de entrada, 
ele ajuda a mostrar aos empregadores que você é dedicado à sua carreira e que está 
familiarizado com os requisitos de trabalhar como gerente de projeto. 

 

Reconhecimento Global 
O PMI é um instituto mundialmente reconhecido e, portanto, a CAPM é reconhecida quase 
universalmente. Enquanto o CAPM não carrega o peso ou o prestígio do PMP, geralmente é 
suficiente para você entrar em posições que irão ajudá-lo a ganhar experiência em gerenciamento 
de projetos para avançar sua carreira. 
 

Informações Detalhadas sobre a Certificação CAPM 
• Página do PMI com informações sobre a certificação (em Inglês) 
• Guia CAPM Oficial em Inglês 
• Guia da certificação CAPM em Português 
• Centros Pearson VUE para fazer o exame em computador 
• Inscrição online para o Exame de Certificação CAPM (Online Application) 
• Respostas para Dúvidas Frequentes 
• Curso de Preparação para a Certificação CAPM 

 

Processo de recertificação 
Os candidatos aprovados no exame CAPM estarão certificados pelo ciclo de cinco anos. Após o 
final desse período, os profissionais que conquistaram a credencial CAPM têm a opção de se 
recertificar ou, caso sejam elegíveis, eles podem procurar obter a credencial PMP. 

 

Um passo em direção à certificação PMP 
As 35 horas de educação exigidas para solicitar a certificação PMP estão dispensadas para todos 
os que já forem detentores de certificação CAPM. 

 

http://www.pmi.org/Certification/Certified-Associate-in-Project-Management-CAPM.aspx
http://www.pmi.org/Certification/%7E/media/PDF/Certifications/pdc_capmhandbook.ashx
http://www.pmi.org/en/Certification/%7E/media/PDF/Certifications/pdc_capmhandbook.ashx
http://www.pmi.org/en/Certification/%7E/media/PDF/Certifications/pdc_capmhandbook.ashx
http://www.pearsonvue.com/pmi/locate/
https://certification.pmi.org/
http://dicasgp.pmtech.com.br/faq-capm/
http://www.pmtech.com.br/curso_pmp.html
https://www.pmtech.com.br/pmp.html
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Questões a serem respondidas antes de se optar pela Certificação 
CAPM 
Esta certificação é a certa para mim?  
Se você responder "sim" a algumas das questões abaixo é possível que a certificação seja 
apropriada para você:  
 

• Você tem o Ensino Médio (2º Grau) completo?  
• Você é um membro de uma equipe de gerenciamento de projetos com pouca experiência?  
• Você tem pelo menos 23 horas de curso de gerenciamento de projetos?  
• Você conhece (e já leu) o Guia PMBOK?  
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