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A preparação para a prova de certificação em análise de pontos por função envolve 
dedicação e preparo sendo que este material servirá de base para a preparação do 
candidato à prova.

A  leitura  do  CPM  (Counting  Practices  Manual)  em  sua  versão  mais  atualizada  é 
imprescindível.  Leia  releia  e mantenha os  principais  conceitos  na cabeça.  O maior 
problema relatado  é a falta  de tempo,  então  o candidato  deve possuir  prática  na 
solução das questões, para facilitar sua execução. É fornecido o CPM, em inglês, para 
consulta, mas folhear o manual durante a prova é perda de tempo. É aconselhado 
levar  post-it  com  anotação  das  principais  páginas  para  consultas  de  emergência. 
Coloque o número das páginas para facilitar a colocação dos adesivos.

O  uso  de  guias  de  referência,  ou  cartão  de  referência,  também  é  permitido. 
Particularmente recomendo o uso de um cartão  deste,  visto que até  mesmo para 
identificar as páginas e colar os post-it se gasta tempo. Para que o objetivo da prova 
seja alcançado o candidato não deve se ater a questões de análise ou a solução mais  
adequada ao problema colocado, como dito anteriormente o tempo é essencial, o foco 
é a contagem do sistema.

A primeira parte da prova é de múltipla escolha e as questões são referentes aos 
principais conceitos. Essa parte não pode ser demorada, é recomendado muito treino 
para  ganhar  rapidez.  A  segunda parte  da  prova,  ainda  com questões  de  múltipla 
escolha, mas são questões que envolvem cálculo e práticas de contagem.

Na terceira parte é o uso da técnica em estudos de caso. São dois estudos de caso,  
sendo que um deles é maior e o outro é para fazer contagem de manutenção. É 
recomendado fazer várias leituras no texto para entender o problema.

Parte Tipo Conteúdo Questões Duração
1a. Múltipla 

escolha
Principais conceitos 50 (fazer) 30”

(rever) 10”
2a. Múltipla 

escolha
Questões de cálculo 50 (fazer) 50”

(rever) 10”
3a. Cálculo Estudo de caso 1

Estudo de caso 1
25
25

(fazer) 70”
(fazer) 40”

Tempo Total da Prova 3’30”
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O  tempo  é  o  principal  recurso  a  ser  gerenciado.  Se  você  consultar  muito  o 
manual/cartela, não terá tempo para concluir a prova. Exercite o tempo fazendo os 
simulados. Marque o tempo para utilizá-lo a seu favor.

O uso de calculadora é permitido. Leve também um cronômetro para ir medindo seu 
desempenho e vários lápis. Muitas respostas e exemplos são retirados diretamente do 
manual. Leia cuidadosamente a pergunta e tome cuidado com negativas, por exemplo, 
“Qual não é a intenção primária de um EI?”.

Na  parte  3  não  gaste  tempo  fazendo  a  análise  de  sistemas  do  estudo  de  caso. 
Simplesmente leia e entenda exatamente o que for dado. Para facilitar retire o grampo 
para soltar as folhas. Esteja certo de identificar funções em quantidade suficiente para 
preencher todos  os  espaços  em branco.  Se achar  que terminou e ainda existirem 
espaços em branco para respostas, verifique se não esqueceu alguma coisa.

No caso de você achar que alguma questão está mal formulada justifique sua escolha 
na folha de resposta.  Por exemplo,  se uma questão dissesse que há um relatório 
produzido e pedisse para você dizer se é uma CE ou uma SE (sem mais nenhuma 
informação),  selecione a melhor resposta e escreva na folha de respostas que não 
havia informação suficiente e que o relatório poderia ser uma SE ou CE, dependendo 
de existirem cálculos, derivações, atualização de ALI ou alteração de comportamento.

Prepare-se fisicamente para permanecer sentado durante três horas e meia. Não beba 
líquidos, etc.,  antes do exame se isso aumentar seu risco de ter que sair da sala. 
Lembre-se de seus itens pessoais como agasalho, óculos, lentes, remédios, etc.

Programe-se para chegar meia hora antes do início do exame.

Boa sorte
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