
 

Guia de Orientação ao Candidato | Exame CFP® 

 

A Planejar quer que você se sinta confortável e pronto para fazer o exame CFP®.  Ao se preparar 

com antecedência, você terá mais tranquilidade para realização do seu exame. Pensando nisso, 

trouxemos algumas dicas para ajudá-lo, desde o que levar até como fazer a identif icação no local 

de provas. 

No dia do exame, você chegará ao local indicado no seu cartão informativo enviado pela Fundação 

Carlos Chagas e será recepcionado pelos f iscais ou coordenadores.  

É muito importante a leitura prévia do Edital do Exame, disponível em https://planejar.org.br/wp-

content/uploads/2021/03/Edital-Exame_37_38_39-1.pdf , em que constam todas as normas 
estabelecidas para sua realização. Este guia tem o objetivo de reforçar os principais pontos da 
prova, bem como destacar a importância da atitude ética dos candidatos, ao longo do processo de 

Certif icação CFP®. 

 

O que levar para o Exame 

• Um documento de identidade válido em papel, original e com foto, emitido pelo governo e que 
conste, inclusive, o número do Cadastro de Pessoa Física junto ao Ministério da Fazenda - 

CPF/MF. 

• Caneta esferográf ica de tinta preta ou azul e de material transparente, lápis preto nº 2, 

borracha e calculadora*. 

• Uma ou mais calculadora (s) f inanceira (s) alimentada (s) por bateria e não programáveis.  Será 
permitida, apenas, a utilização de calculadora f inanceira ou similar não alfanumérica e sem 

nenhum dispositivo de transmissão de dados. Você precisará de uma calculadora 

f inanceira para ajudá-lo com as questões do exame que podem exigir cálculos.   

*Veja a política completa da calculadora permitidas para o exame CFP® 

(anexo a este e-mail) 

O que esperar 

Na sala: 

 
• Os aparelhos eletrônicos: relógios digitais, telefones celulares, notebook, tablets, smartphones 

ou outros deverão ser desligados e colocados em embalagem específ ica a ser fornecida pela 

Fundação Carlos Chagas, exclusivamente para tal f im, antes de iniciar o exame, devendo a 
embalagem permanecer fechada/lacrada até a sua saída da sala de realização do exame. 
 

• Os demais pertences pessoais, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou 
similares, óculos escuros, protetores auriculares e fones de ouvido, deverão ser acomodados 
em local, a ser indicado pelos f iscais de sala, e assim permanecer até o término do exame. 

 

https://planejar.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Edital-Exame_37_38_39-1.pdf
https://planejar.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Edital-Exame_37_38_39-1.pdf


• Você receberá o Caderno de Questões e a Folha de Respostas com sua identif icação para 
sua assinatura. O preenchimento dos campos da Folha de Respostas do Exame deverá ser 

com caneta esferográf ica de tinta preta ou azul 
 

• Durante a realização do Exame não será permitida nenhuma espécie de consulta e ou 

empréstimo de material, inclusive da calculadora. 

 

Após a conclusão do exame 

Ao terminar o Exame, você deverá entregar ao f iscal seu Caderno de Questões, juntamente com 

a Folha de Respostas, devidamente assinados. 

Você poderá apresentar recurso exclusivamente em relação ao gabarito preliminar e à formulação 

das questões do Exame. O recurso deverá ser apresentado no site da Fundação Carlos Chagas 

www.concursosfcc.com.br a partir das 20h do dia do Exame até às 13h do dia seguinte. 

 

Conduta do candidato e segurança do exame 

Espera-se que você se comporte de maneira ética antes, durante e depois do Exame de 

Certif icação CFP®. Ações como usar qualquer auxílio proibido em conexão com o exame 

(incluindo violações da Política de Calculadora), tentativa de dar ou receber assistência ou se 

comunicar de qualquer forma com outra pessoa, resultará em investigação  e motivará a eliminação 

e a anulação de seu Exame (ler cap. VI item 8 do Edital do Exame). 

Ao se candidatar à Certif icação CFP®, você assume um compromisso de se comportar de f orma 

ética antes, durante e depois do exame, indicando que entende que está proibido de compartilhar 

as questões do exame com qualquer entidade. Situações como estas, se comprovadas, podem 

resultar em ação disciplinar, incluindo, mas não se limitando , à restituição monetária, sendo 

permanentemente impedido de fazer qualquer exame CFP® ou processo sob a lei de direitos 

autorais. Se qualquer indivíduo ou entidade (incluindo Escola de Cursos Preparatórios) solicitar 

que você revele o conteúdo do exame, informe o incidente ao Conselho CFP®. 

Desejamos a todos um excelente Exame e parabéns pela sua escolha. A Certif icação CFP® é a 

referência de excelência em planejamento f inanceiro. Ser um prof issional CFP® signif ica atender 

a rigorosos padrões internacionais de educação, ética, e estar comprometido em atender 

interesses de seus clientes hoje, preparando-os para um amanhã mais seguro. 

Boa sorte! 


