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Prefácio

Depois do sucesso de Certificação Anbid CPA-10, chega ao mercado o 
livro mais completo para certificação da Anbid CPA-20.Nesta edição 
as questões foram atualizadas. Também foram incluídas questões refe-
rentes aos novos assuntos exigidos pela certificação, como caderneta de 
poupança e análise do perfil do investidor, estando o livro de acordo 
com o edital da prova até a data de sua publicação.

Com a inclusão de 120 novas questões, divididas em dois simula-
dos, o aluno pode, agora, testar seu conhecimento de maneira geral 
e descobrir se está apto para realizar o exame de certificação.

Como grande diferencial de mercado, traz comentários do gabarito 
das questões, o que possibilitará ao aluno sanar eventuais dúvidas que 
tiver durante a leitura.

Há 400 questões divididas por conteúdo e mais dois simulados 
de prova (cada um contendo 60 questões), com grau de dificuldade 
semelhante ao dos exames de certificação da Anbid CPA-20. Tais 
questões estão divididas por capítulos, assim como os conteúdos estão 
distribuídos no edital da certificação. Também se seguiram os limites 
de percentuais cobrados no edital da prova. Dessa maneira, assuntos 
mais abordados possuem maior número de questões para estudo.

Uma boa leitura e compreensão dos assuntos trabalhados nesse 
livro serão suficientes para obter com êxito a certificação e qualifica-
ção profissional. Qualquer dúvida que tiver sobre o material ou as 
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questões, entre em contato com a editora ou diretamente com o autor, 
por meio do seguinte e-mail: edgarabreu@yahoo.com.br

O autor disponibiliza em seu site apostilas atualizadas (gratuitas) 
e videoaulas que facilitam os estudos e podem ser utilizadas como 
complemento ao livro. Este material pode ser encontrado no site: 
www.edgarabreu.com.br.
Boa leitura!



12

Sobre o exame

As respostas foram formuladas de acordo com o site da Anbid (http://
certificacao.anbid.com.br).

1. A que se destina a certificação CPA-20? 

A CPA-20 destina-se à certificação de profissionais que desem-
penham atividades de comercialização e distribuição de produ-
tos de investimento diretamente aos investidores qualificados, 
bem como aos gerentes de agências que atendam aos segmentos 
private, corporate, investidores institucionais e a profissionais que 
atendam aos mesmos segmentos em centrais de atendimento.

2. O que se entende por investidores qualificados?

 Segundo a instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) nº 409, em seu artigo 109, o conceito de investidor 
qualificado abrange instituições financeiras; companhias segura-
doras e sociedades de capitalização; entidades abertas e fechadas 
de previdência complementar; pessoas físicas ou jurídicas que 
possuam investimentos financeiros de valor superior a R$ 300 
mil e atestem por escrito sua condição de investidor qualificado; 
fundos de investimento destinados exclusivamente a investido-
res qualificados; administradores de carteira e consultores de 
valores mobiliários autorizados pela CVM.
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Com a Instrução nº 450, passaram a ser considerados inves-
tidores qualificados os regimes próprios de previdência social 
instituídos pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou 
por municípios.

3. Quais são as diferenças entre a CPA-10 e a CPA-20?

A CPA-10 certifica profissionais que desempenham atividades 
de comercialização e distribuição de produtos de investimento 
diretamente ao público investidor em agências bancárias, bem 
como de atendimento ao público investidor em centrais de 
atendimento. 
A CPA-20 certifica profissionais que desempenham atividades 
de comercialização e distribuição de produtos de investimento 
diretamente aos investidores qualificados, bem como aos geren-
tes de agências que atendam aos segmentos private, corporate, 
aos investidores institucionais e a profissionais que atendam aos 
mesmos segmentos em centrais de atendimento.

4. Os profissionais que tenham obtido a CPA-20 podem exercer 
atividades que requeiram a CPA-10?

Sim, porém os profissionais que tenham obtido apenas a CPA-
10 não poderão exercer atividades que requeiram a CPA-20. 

5. Existe pré-requisito para prestar os exames da Anbid?

Para os exames da CPA-10 e CPA-20, não existem pré-requisitos. 

6. Qual o número de questões e a duração dos exames da CPA-20?

Atualmente ANBID aplica apenas o exame na modalidade on-
line que contém 60 questões de múltipla escolha e 2,5 horas 
de duração. Cada questão terá quatro alternativas de resposta, 
sendo apenas uma correta.
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7. Quais são as diferenças entre o exame on-line e o exame impresso 
da CPA-20?

Os exames impressos ocorrem em datas preestabelecidas, ge-
ralmente a CPA-20 impressa e a CPA-20 on-line possuem a 
mesma validade, alterando-se apenas a forma de inscrição e a 
modalidade de realização da prova: no computador ou no papel.
O exame CPA-20 impresso realiza-se em datas fixas e predefi-
nidas. Assim, a inscrição deve ser feita dentro de um período 
de inscrição determinado e divulgado em nossa página.
O exame CPA-20 on-line está sempre disponível, e o profis-
sional, após realizar a inscrição e pagar a taxa, agenda o seu 
exame, isto é, escolhe data, hora e local. Além disso, esse exame 
é feito em um dos centros de testes habilitados pela Anbid, por 
meio de um computador. Por isso, é importante que antes de 
se inscrever para o exame on-line, o profissional verifique se há 
centro de teste na sua cidade.
Ambos seguem o mesmo conteúdo programático e possuem o 
mesmo valor de certificação. Os exames possuem o mesmo grau 
de dificuldade e diferenciam-se quanto ao número de questões 
(no on-line são 60 e no impresso, 100) e à duração do exame 
(2,5 horas no on-line e 4 horas no impresso).
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Dicas para a prova

Diferentemente da certificação CPA-10, o exame de certificação CPA-
20 possui algumas questões um pouco mais complexas que exigirão 
um maior nível de interpretação do candidato.

Com cerca de 40% mais conteúdo em relação ao CPA-10, o estudo 
torna-se cansativo pelo excesso de temas que podem ser abordados 
na prova.

A prova será composta de 60 questões de múltipla escolha, cada 
uma contendo quatro alternativas. Para conseguir a certificação, é 
necessário obter um índice de acerto mínimo de 70% das questões. 

Neste livro, o leitor terá uma ideia de como poderão ser cobrados 
na prova os assuntos dispostos no edital e nas mesmas proporções na 
prova da Anbid, ou seja, assuntos que no livro não recebem grandes 
destaques pouco serão cobrados na prova.

Não agende sua prova sem entender cada conceito cobrado neste 
livro. Estude bastante, pois o nível de dificuldade de qualquer exame 
está relacionado à frequência de seu estudo. Quanto maior a sua 
dedicação, mais fácil será a prova.

Lembre-se também de que o sucesso não depende apenas do co-
nhecimento. Prepare bem a mente, mas, além dela, cuide do corpo e 
da espiritualidade na hora da prova!

Boa sorte e sucesso!


