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INTRODUÇÃO 

O Project Management Institute (PMI) oferece uma certificação profissional para gerentes de projeto, 

conhecidos como Project Management Professional (PMP, Profissional de gerenciamento de projetos)®. 

Os processos de desenvolvimento de exames de certificação profissional do PMI se destacam de outras  

práticas de desenvolvimento de exames de certificação de gerenciamento de projetos. O PMI alinha seu 

processo com as melhores práticas do setor de certificação, como as encontradas nas Normas para testes 

educacionais e psicológicos. A certificação de PMP® também é credenciada com a norma ISO 17024, 

reconhecida internacionalmente.1 

Um componente fundamental desse processo é que as organizações que desejam oferecer exames de 

credenciamento profissional válidos e confiáveis sejam orientadas a usar um Estudo de delimitação de 

função (RDS) ou uma Análise de tarefas de trabalho (JTA) como base para a criação do exame. Esse 

processo utiliza o conhecimento e as diretrizes orientadas por tarefas para avaliar a competência do 

profissional e determinar os níveis de proeminência, criticalidade e frequência de cada conhecimento, 

tarefas e habilidades necessários para executar o padrão em toda a indústria na função de um gerente 

de projeto. 

Na atualização deste ano para o PMP, o PMI conduziu um estudo de pesquisa de mercado de Análise de 

práticas globais, que produziu várias tendências na profissão que não eram abordadas anteriormente no 

exame PMP. Essas tendências foram usadas como adições na Análise de tarefas de trabalho e garantem 

a validade e a relevância do exame de PMP. A validação garante que o objetivo do exame seja, na 

verdade, medir e avaliar apropriadamente o conhecimento e as habilidades específicos necessários para 

atuar como um profissional de gerenciamento de projetos. Assim, a Análise de tarefas de trabalho garante 

que cada exame avalie, de forma válida, todos os elementos da profissão de gerenciamento de projetos 

em termos de situações reais. 

Os detentores da certificação de PMP podem estar seguros de que sua certificação profissional foi 

desenvolvida de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento de exames e com base nas 

informações dos profissionais que estabelecem esses padrões.  

O exame de PMP é uma parte vital das atividades que levam à obtenção de uma certificação profissional; 

portanto, é fundamental que o exame de PMP reflita com precisão as práticas do profissional de 

gerenciamento de projetos. Todas as questões do exame foram redigidas e amplamente revisadas por 

detentores qualificados da certificação de PMP e associadas a pelo menos duas referências acadêmicas. 

Essas questões são mapeadas em relação ao Resumo do conteúdo do exame de PMP para garantir que 

um número adequado de questões esteja presente para um exame válido. 

O PMI manteve a Alpine Testing Solutions para desenvolver o Resumo do conteúdo do exame de PMP.  

A Alpine Testing Solutions fornece soluções psicométricas, desenvolvimento de testes e de 

gerenciamento de credenciais para programas educacionais e de credenciamento. 

Por fim, há diferenças perceptíveis entre este Resumo do conteúdo do exame de PMP atualizado e o 

Guia do conhecimento em gerenciamento de  projetos (Guia PMBOK®), sexta edição.. Embora existam 

algumas semelhanças, é importante observar que a força-tarefa voluntária envolvida no estudo descrito 

                                                 

1 Publicado em conjunto pela Associação Americana de Pesquisa Educacional, o Conselho Nacional de Avaliações 

Educacionais dos EUA e a Associação Americana de Psicologia. A certificação de PMP também é credenciada pelo American 
National Standards Institute (ANSI, Instituto de Normas Nacionais Americanas) com a norma ISO/IEC 17024 reconhecida 

internacionalmente: Avaliação de conformidade – Requisitos gerais para entidades que aplicam certificações para pessoas. 
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anteriormente não era abordada pelo Guia PMBOK®. Os membros da força-tarefa foram encarregados de 

descrever tarefas de trabalho críticas de indivíduos que lideram e dirigem projetos com base em sua 

experiência e recursos pertinentes.   
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RESUMO DO CONTEÚDO DO EXAME 

A tabela a seguir identifica a proporção de perguntas de cada domínio que serão incluídas no exame. 

 

Domínio 
Porcentagem de itens no 

teste 

I. Pessoas 42% 

II. Processo 50% 

III. Ambiente corporativo 8% 

Total 100% 

 

Observação importante: a pesquisa realizada por meio da Análise de tarefas de trabalho validou que os 

profissionais de gerenciamento de projetos atuais trabalham em uma variedade de ambientes de projeto 

e utilizam diferentes abordagens de projeto.  Assim, a certificação de PMP refletirá isso e incluirá 

abordagens em todo o espectro de entrega de valor.  Cerca de metade do exame representará 

abordagens de gerenciamento de projeto preditivo, e a outra metade representará abordagens 

ágeis ou híbridas..  Abordagens preditivas, ágeis e híbridas serão encontradas em todas as três áreas 

de domínio listadas acima e não estão isoladas de nenhum domínio ou tarefa específicos. 
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DOMÍNIOS, TAREFAS E FACILITADORES 

Neste documento, você encontrará uma estrutura atualizada do Resumo do conteúdo do exame de PMP.  

Com base no feedback dos clientes e das partes interessadas, trabalhamos para simplificar o formato de 

modo que o Resumo do conteúdo do exame de PMP seja mais fácil de compreender e interpretar.  

Nas páginas a seguir, você encontrará os domínios, as tarefas e os facilitadores conforme definido pelo 

Estudo de delimitação de função.   

 Domínio: definido como a área de conhecimento em alto nível, que é essencial para a prática do 

gerenciamento de projetos. 

 Tarefas: as responsabilidades fundamentais do gerente de projeto em cada área de domínio. 

 Facilitadores: exemplos ilustrativos do trabalho associado à tarefa.  Observe que os facilitadores 

não devem ser uma lista exaustiva; eles devem oferecer alguns exemplos para ajudar a 

demonstrar o que a tarefa abrange. 

 

 

Veja a seguir um exemplo da nova estrutura de tarefas: 

 

Gerenciar conflitos 

 

 Interpretar a fonte e o estágio do conflito  

 Analisar o contexto do conflito  

 Avaliar/recomendar/reconciliar a solução de resolução de conflitos 

apropriada    

 

  

Facilitadore
s 

Descrição da 
tarefa 



©2019 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 

Resumo do conteúdo do exame de PMP do PMI – junho de 2019 

5 

Domínio 
I 

Pessoas – 42% 

Tarefa 1 Gerenciar conflitos 

 Interpretar a fonte e o estágio do conflito  

 Analisar o contexto do conflito  

 Avaliar/recomendar/reconciliar a solução de resolução de conflitos apropriada    

Tarefa 2 Liderar uma equipe 

 Estabelecer uma visão e missão claras 

 Apoiar a diversidade e a inclusão (por exemplo, tipos de comportamento, 

processo de pensamento) 

 Valorizar a liderança servidora (por exemplo, relacionar os princípios da liderança 

servidora à equipe) 

 Determinar um estilo de liderança apropriado (por exemplo, diretivo, colaborativo) 

 Inspirar, motivar e influenciar os membros da equipe/partes interessadas (por 

exemplo, contrato da equipe, contrato social ou sistema de recompensas) 

 Analisar a influência dos membros da equipe e das partes interessadas 

 Distinguir as várias opções para liderar vários membros da equipe e partes 

interessadas 

Tarefa 3 Apoiar o desempenho da equipe 

  Avaliar o desempenho dos membros da equipe em relação aos indicadores-

chave de desempenho 

  Apoiar e reconhecer o crescimento e o desenvolvimento dos membros da equipe 

  Determinar a abordagem de feedback apropriada 

  Verificar as melhorias de desempenho 

Tarefa 4 Empoderar os membros da equipe e as partes interessadas 

 Organizar-se em torno dos pontos fortes da equipe 

 Apoiar a atribuição de responsabilidade por tarefas da equipe 

 Avaliar a demonstração de responsabilidade por tarefas 

 Determinar e conceder os níveis de autoridade para a tomada de decisões 

Tarefa 5 Certificar-se de que os membros da equipe/partes interessadas sejam 
adequadamente treinados 

 Determinar as competências e os elementos necessários para treinamento 

 Determinar as opções de treinamento com base nas necessidades de 

treinamento 

 Alocar recursos para treinamento 
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 Avaliar os resultados do treinamento 

Tarefa 6 Construir uma equipe 

 Avaliar as habilidades das partes interessadas  

 Deduzir os requisitos de recursos do projeto  

 Avaliar e atualizar continuamente as habilidades da equipe para atender às 

necessidades do projeto 

 Manter a equipe e a transferência de conhecimento 

Tarefa 7 Abordar e remover impedimentos, obstáculos e bloqueios para a equipe 

 Determinar impedimentos, obstáculos e bloqueios críticos para a equipe 

 Priorizar impedimentos, obstáculos e bloqueios críticos para a equipe 

 Usar a rede para implementar soluções para remover impedimentos, obstáculos e 

bloqueios críticos para a equipe 

 Reavaliar continuamente para garantir que impedimentos, obstáculos e bloqueios 

na equipe sejam administrados 

Tarefa 8 Negociar acordos de projeto 

 Analisar os limites das negociações para o acordo 

 Avaliar prioridades e determinar os objetivos definitivos 

 Verificar se os objetivos do acordo do projeto foram cumpridos 

 Participar de negociações de acordos 

 Determinar uma estratégia de negociação 

Tarefa 9 Colaborar com as partes interessadas 

 Avaliar as necessidades de engajamento das partes interessadas 

 Otimizar o alinhamento entre as necessidades, as expectativas e os objetivos do 

projeto das partes interessadas  

 Desenvolver confiança e influenciar as partes interessadas para atingir os 

objetivos do projeto 

Tarefa 10 Desenvolver um entendimento compartilhado 

 Analisar detalhadamente a situação para identificar a causa raiz de um mal-

entendido 

 Consultar todas as partes necessárias para chegar a um consenso  

 Apoiar o resultado do acordo entre as partes 

 Investigar possíveis mal-entendidos 

Tarefa 11 Engajar e apoiar equipes virtuais 

 Examinar as necessidades dos membros da equipe virtual (por exemplo, de 

ambiente, geografia, cultura, globalidade, etc.) 
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 Investigar alternativas (por exemplo, ferramentas de comunicação, colocação) 

para engajamento do membro da equipe virtual 

 Implementar opções para o engajamento dos membros da equipe virtual 

 Avaliar continuamente a eficácia do engajamento dos membros da equipe virtual 

Tarefa 12 Definir regras básicas da equipe 

 Comunicar os princípios organizacionais à equipe e às partes interessadas 

externas  

 Estabelecer um ambiente que promova a adesão às regras básicas 

 Gerenciar e corrigir violações de regras básicas 

Tarefa 13 Orientar as partes interessadas relevantes 

 Alocar o tempo para a orientação 

 Reconhecer e agir em relação às oportunidades de orientação 

Tarefa 14 Promover o desempenho da equipe por meio da aplicação de inteligência 
emocional 

 Avaliar o comportamento usando indicadores de personalidade 

 Analisar os indicadores de personalidade e ajustá-los às necessidades emocionais 

das principais partes interessadas do projeto 
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Domínio 
II 

Processo – 50% 

Tarefa 1 
Executar o projeto com a urgência necessária para entregar valor de negócio  

 Avaliar as oportunidades para entregar valor de maneira incremental  

 Examinar o valor de negócio durante todo o projeto  

 Ajudar a equipe a subdividir tarefas do projeto conforme necessário para encontrar 

o produto mínimo viável  

Tarefa 2 
Gerenciar comunicações  

 Analisar as necessidades de comunicação de todas as partes interessadas 

 Determinar métodos, canais, frequência e nível de detalhes de comunicação para 

todas as partes interessadas 

 Comunicar informações e atualizações de projeto de forma eficaz 

 Confirmar que a comunicação foi compreendida e que o feedback foi recebido 

Tarefa 3 
Avaliar e gerenciar riscos  

 Determinar as opções de gerenciamento de risco 

 Iterativamente avaliar e priorizar os riscos 

Tarefa 4 
Engajar as partes interessadas  

 Analisar as partes interessadas (por ex., matriz de interesse e poder, influência, 

impacto) 

 Categorizar as partes interessadas 

 Engajar as partes interessadas por categoria 

 Desenvolver, executar e validar uma estratégia para o engajamento das partes 

interessadas 

Tarefa 5 
Planejar e gerenciar orçamento e recursos 

 Estimar as necessidades orçamentárias com base no escopo do projeto e nas 

experiências aprendidas nos projetos anteriores  

 Antecipar futuros desafios de orçamento 

 Monitorar as variações de orçamento e trabalhar com o processo de governança 

para ajustar conforme necessário  

 Planejar e gerenciar recursos  
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Tarefa 6 
Planejar e gerenciar o cronograma 

 Estimar tarefas do projeto (marcos, dependências, story points) 

 Utilizar parâmetros referenciais e dados históricos 

 Preparar o cronograma com base na metodologia 

 Avaliar o progresso em andamento com base na metodologia 

 Modificar o cronograma, conforme necessário, com base na metodologia 

 Coordenar com outros projetos e outras operações 

Tarefa 7 
Planejar e gerencie a qualidade dos produtos/entregas 

 Determinar o padrão de qualidade necessário para as entregas do projeto 

 Recomendar opções de melhoria com base em lacunas de qualidade 

 Inspecionar continuamente a qualidade das entregas do projeto 

Tarefa 8 
Planejar e gerenciar o escopo  

 Determinar e priorizar requisitos 

 Decompor o escopo (por ex., EAP, backlog) 

 Monitorar e validar o escopo 

Tarefa 9 
Integrar atividades de planejamento de projeto 

 Consolidar os planos de projeto/fase 

 Avaliar planos de projeto consolidados para dependências, lacunas e valor de 

negócio contínuo 

 Analisar os dados coletados 

 Coletar e analisar dados para tomar decisões informadas sobre o projeto 

 Determinar os requisitos críticos de informação 

Tarefa 10 
Gerenciar mudanças no projeto  

 Antecipar e adotar a necessidade de mudança (por ex., seguir as práticas de 

gerenciamento de mudanças) 

 Determinar a estratégia para lidar com a mudança 

 Executar a estratégia de gerenciamento de mudanças de acordo com a 

metodologia 

 Determinar uma resposta à mudança para avançar o projeto 

Tarefa 11 
Planejar e gerenciar aquisições 

 Definir as necessidades e os requisitos de recursos 

 Comunicar os requisitos de recursos 

 Gerenciar fornecedores/contratos 

 Planejar e gerenciar a estratégia de aquisições 

 Desenvolver uma solução de entrega 
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Tarefa 12 
Gerenciar artefatos do projeto 

 Determinar os requisitos (o quê, quando, onde, quem etc.) para gerenciar os 

artefatos do projeto 

 Confirmar se as informações do projeto são mantidas atualizadas (ou seja, 

controle de versão) e acessíveis a todas as partes interessadas 

 Avaliar continuamente a eficácia do gerenciamento dos artefatos do projeto 

Tarefa 13 
Determinar a metodologia/os métodos e as práticas apropriadas do projeto 

 Avaliar as necessidades, a complexidade e a magnitude do projeto  

 Recomendar a estratégia de execução do projeto (por exemplo, contratação, 

financiamento) 

 Recomendar uma metodologia/abordagem de projeto (ou seja, preditiva, ágil, 

híbrida) 

 Usar práticas iterativas e incrementais em todo o ciclo de vida do projeto (por 

exemplo, lições aprendidas, engajamento das partes interessadas, risco) 

Tarefa 14 
Estabelecer a estrutura de governança do projeto 

 Determinar a governança apropriada para um projeto (por exemplo, replicar a 

governança organizacional) 

 Definir os caminhos e limites de escalonamento 

Tarefa 15 
Gerenciar problemas do projeto  

 Reconhecer quando um risco se torna um problema 

 Abordar o problema com a ação ideal para alcançar o sucesso do projeto 

 Colaborar com as partes interessadas relevantes na abordagem de resolução dos 

problemas 

Tarefa 16 
Garantir a transferência de conhecimento para a continuidade do projeto  

 Discutir as responsabilidades do projeto dentro da equipe 

 Descrever as expectativas para o ambiente de trabalho 

 Confirmar a abordagem para transferências de conhecimento  

Tarefa 17 
Planejar e gerenciar o encerramento ou as transições do projeto/fase 

 Determinar os critérios para encerrar com êxito o projeto ou a fase 

 Validar a prontidão para a transição (por exemplo, para a equipe de operações ou 

próxima fase) 

 Concluir as atividades para encerrar o projeto ou a fase (por exemplo, lições finais 

aprendidas, retrospectivas, aquisições, finanças, recursos) 
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Domínio 
III 

Ambiente corporativo – 8% 

Tarefa 1 
Planejar e gerenciar a conformidade do projeto 

 Confirmar os requisitos de conformidade do projeto (por exemplo, segurança, 

saúde e segurança, conformidade com normas)  

 Classificar categorias de conformidade  

 Determinar possíveis ameaças à conformidade 

 Usar métodos para apoiar a conformidade 

 Analisar as consequências de descumprimento da conformidade   

 Determinar a abordagem e a ação necessárias para atender às necessidades de 

conformidade (por exemplo, risco, jurídico) 

 Medir até que ponto o projeto está em conformidade  

Tarefa 2 
Avaliar e entregar benefícios e valor do projeto 

 Investigar se os benefícios foram identificados 

 Documentar o acordo sobre a propriedade para a realização contínua dos 

benefícios   

 Verificar se o sistema de medição está estabelecido para monitorar os benefícios  

 Avaliar as opções de entrega para demonstrar valor  

 Avaliar as partes interessadas sobre o progresso do ganho de valor 

Tarefa 3 
Avaliar e lidar com as mudanças externas do ambiente corporativo quanto ao 
seu impacto no escopo 

 Examinar mudanças no ambiente comercial externo (por exemplo, 

regulamentações, tecnologia, geopolítica, mercado) 

 Avaliar e priorizar o impacto no escopo/backlog do projeto com base nas 

mudanças no ambiente corporativo externo 

 Recomendar opções para mudanças de escopo/backlog (por ex., mudanças no 

cronograma, orçamento) 

 Revisar continuamente o ambiente corporativo externo em relação a impactos no 

escopo/backlog do projeto  

Tarefa 4 
Apoiar a mudança organizacional 

 Avaliar a cultura organizacional  

 Avaliar o impacto de mudanças organizacionais no projeto e determinar as 

ações necessárias 

 Avaliar o impacto do projeto na organização e determinar as ações necessárias 
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