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Referências bibliográficas recomendadas 
 
Importante: antes de comprar qualquer livro verifique se ele está alinhado como o Guia 
PMBOK 5ª edição – 2013. Lembre-se que todos os livros lançados antes de 2013 
não estão atualizados para o novo exame!!!!!!  
 
Não recomendamos comprar mais de um livro para o PMP. Utilize apenas o Guia 
PMBOK 5ª edição e mais um livro preparatório para auxiliar na sua revisão. Ler mais 
de um livro preparatório pode não agregar conhecimento e consumir muito tempo.  
 

 
Livros voltados para o novo exame PMP  
 
 

 

 

 

 

 
Preparatório para o exame PMP – 8ª edição 
Autores: Rita Mulcahy e outros 
Em inglês, compre no site Amazon.com 
Em português, somente no site da Projectlab.  
 
Este livro é um dos mais caros, mas vale cada real gasto. 
É o livro mais utilizado pela maioria dos candidatos PMP 
no mundo todo. Fornece uma base de conhecimento 
bastante rica para o exame PMP e tem mais de 400 
questões, algumas consideradas mais difíceis que as do 
exame real, o que ajuda muito na preparação do 
candidato.   
 
A Rita Mulcahy faleceu em 2011, mas outros autores 
contratados da RMC Project continuam mantendo o livro 
atualizado com a mesma linguagem estabelecida pela 
Rita.  
 
É um livro com conteúdo único, não existe outro similar.  
Em todos os processos é feita uma análise crítica de sua 
aplicação.  
 
Alguns criticam este livro devido a linguagem ser um 
pouco “pesada” e também por assustar os candidatos em 
relação à dificuldade do exame PMP.  Tirando este 
aspecto negativo, é a melhor referência que indicamos 
para complementar nossas aulas gravadas.   
 
Não é recomendado utilizar a 7ª edição, pois esta está 
baseada no PMBOK 4ª edição. Utilize a 8ª edição para 
não correr o risco de reprovar por conta de material 
desatualizado.  

http://www.tiexames.com.br/
http://www.amazon.com/PMP-Exam-Prep-Eighth-Edition/dp/1932735658/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1373556141&sr=8-1&keywords=pmp+rita
https://loja.projectlab.com.br/livros-certificacao-pmp/Preparatorio-para-o-Exame-PMP-8a-edicao-Rita-Mulcahy-PORTUGUES-Atualizado-para-o-novo-exame


 

 
Preparatório PMP 
Autor: Ronaldo de Jesus  
 
É uma das poucas referências nacionais atualizadas para 
o PMBOK 5. O livro está bem estruturado, bastante 
didático, uma boa referência para revisão.  
 
Oferece a vantagem de compra em e-book por um preço 
mais acessível:  
http://www.rjn.com.br/site/publicacoes/preparatorio-pmp  

 

 
 

 
Exame PMP – How To Pass On Your First Try 
Autor: Andy Crowe 

ISBN: 098276085X 

 
É um livro mais objetivo, focando mais na apresentação 
dos conceitos principais. A linguagem é bastante clara e 
não é um conteúdo tão cansativo como o do livro da Rita.  
 
Este livro certamente não será lançado em português tão 
cedo.  

 

 

 

 

 
Use a cabeça PMP – 3ª edição  
Autores: Greene, Jennifer/Stellma, Andrew 
ISBN: 1449364918 
 
A nova edição está disponível somente em inglês por 
enquanto.  
Compre no site Amazon.com 
 
Este livro é bastante didático, bem ilustrado e acompanha 
exercícios. Muitos de nossos alunos têm optado por ele e 
obtido sucesso no exame. É uma boa alternativa em 
relação ao livro da Rita Mulcahy.  
 
Não temos informação sobre quando a última edição deste 
livro será lançada em português. Não recomendamos 
utilizar a 2ª edição em português, pois ela não está 
alinhada ao PMBOK 5ª edição.  

 

 

PMP project management professional exam study 
guide – 7ª edição 
Autora: Kim Heldman 
ISBN: 1118531825 

A nova edição está disponível somente em inglês. Compre 
no site Amazon.com 
 
É um livro bastante recomendado pelos candidatos. 
Entretanto, não recomendamos sua utilização em paralelo 
com o nosso curso, pois ele está estruturado por grupo de 
processos e não por área de conhecimento como nosso 
curso. O ideal é que você tenha um livro que possa ser 

http://www.rjn.com.br/site/publicacoes/preparatorio-pmp
http://www.amazon.com/Head-First-PMP-Jennifer-Greene/dp/1449364918/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1373556315&sr=1-2&keywords=pmp+head+first
http://www.amazon.com/PMP-Project-Management-Professional-Study/dp/1118531825/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1373556558&sr=1-2&keywords=pmp+kim
http://www.amazon.com/PMP-Project-Management-Professional-Study/dp/1118531825/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1373556558&sr=1-2&keywords=pmp+kim


utilizado para complementar cada módulo do nosso curso. 
Este livro não é adequado, pois os processos de cada 
módulo do nosso curso estão espalhados em vários 
capítulos deste livro. Ainda assim, é um livro com 
conteúdo muito bom e pode ser lido após você ter 
completado todo o nosso curso.  

Não temos informação sobre quando este livro será 
lançado em português. Não recomendamos utilizar a 6ª 
edição em português, pois ela não está alinhada ao 
PMBOK 5ª edição. 

 
Livros voltados para o novo exame CAPM 
 
Lembramos que não é necessário adquirir um livro de apoio para este exame, pois ele 
é baseado apenas no guia PMBOK 5ª edição, e todo o conteúdo necessário para a 
sua preparação você obtém em nosso curso e-learning. Até o momento não 
identificamos no mercado um livro em português alinhado à nova edição do PMBOK. 
Assim que houver livros em português, atualizaremos este arquivo.  

 
 
Livro que serve como corpo de conhecimento 
 

 

 
 

 
Guia de conhecimento em gerenciamento de projetos 
(Guia PMBOK) – 5ª edição 2013 
Autor: PMI 
Disponível em português 
 
Afilie-se ao PMI para poder baixar o livro em PDF. 
Afiliados poderão baixar a versão em português. Para 
comprar a versão impressa, consulte o site Buscapé.   

 

 
 

http://compare.buscape.com.br/proc_unico?id=3482&kw=pmbok+guide

