
Certificação para Coach Gallup 
CliftonStrengths®

Guia de Estudo de Preparação 
para o Exame

Obrigado por seu interesse em se tornar um Coach de Pontos Fortes certificado pela 
Gallup. Para se preparar para o exame e ser um coach de pontos fortes bem-sucedido, 
você precisará estar muito familiarizado e ser capaz de articular os termos e aplicações 
a seguir. O exame de certificação garante que todos os Coaches de Pontos Fortes 
certificados pela Gallup tenham o domínio dos materiais que foram abordados em sala 
de aula.

Detalhes sobre o Exame de Certificação
• O exame não é cronometrado, mas deve ser concluído em uma única sessão. 

(Considere de 90 minutos a duas horas para concluir o exame.)

• Você pode consultar qualquer material (por ex., kits de treinamento) durante o exame.

• Não é possível consultar outras pessoas para concluir o exame.

• Leia cada pergunta com atenção. Após selecionar sua resposta, não será possível 
alterá-la. Não é possível voltar às perguntas anteriores para modificar as respostas.

• Você deve responder corretamente 85% das perguntas para ser aprovado.

• Os resultados do exame são comunicados após a conclusão, como aprovado ou 
reprovado; pontuações específicas não são fornecidas.

• Se você não for aprovado na primeira tentativa, poderá refazer o exame. Está 
disponível uma sessão de orientação opcional com um instrutor de pontos fortes da 
Gallup. Para ajudar você a entender os conceitos, o instrutor revisará as perguntas 
respondidas incorretamente.

• O exame testará a sua compreensão da abordagem de desenvolvimento 
CliftonStrengths, o seu conhecimento dos aspectos multidimensionais de todos 
os 34 temas de talento e a sua capacidade de sintetizar ambos ao trabalhar com os 
clientes. 

• Todo o conteúdo do exame foi abordado em sala de aula e discutido nos kits digitais 
e na apostila do curso, ou no guia complementar. É recomendável revisar essas 
ferramentas e materiais para se preparar.

• Sugerimos que você teste seu conhecimento sobre os temas, utilizando os recursos 
do Tema dos CliftonStrengths, a partir do curso, e o Kit Inicial de Coaching de Pontos 
Fortes. 
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Termos para estudar 
Os termos a seguir são termos do(s) curso(s). Você deverá defini-los formal e 
informalmente para seu público-cliente. Dica: muitos desses termos estão presentes na 
seção Glossário de termos, na apostila do curso ou no guia complementar.

• Talento

• Filtros de talentos

• Habilidade

• Temas de talento

• Ponto forte

• Pontos cegos

• Pontos fracos e estratégias para gerenciá-los 

• Abordagem baseada em pontos fortes para o desenvolvimento pessoal 

• A definição da Gallup para coaching

• Estrutura "Identifique, Valorize, Direcione" para treinar indivíduos

• Cinco dicas para o talento

• Perguntas frequentes sobre o CliftonStrengths (localizado no Kit Inicial de Coaching 
de Pontos Fortes, no Centro de Aprendizagem da Gallup)

• Os quatro domínios de temas do CliftonStrengths

• Temas dominantes, de suporte e menores

• Cinco princípios orientadores

• Dinâmica de temas

• Pares provável x improvável, lógico x paradoxal (as definições teóricas são mais 
importantes do que a probabilidade estatística)

• Onde encontrar todas as ferramentas disponíveis para ajudar a treinar indivíduos

• Três tipos de conversas de coaching, ao trabalhar com gestores (no Kit de Coaching 
Baseado em Pontos Fortes com Gestores e Equipes)

• Características de gestores baseados em pontos fortes 

• Quatro tipos de conversas de coaching ao trabalhar com equipes (localizados no Kit 
de Coaching Baseado em Pontos Fortes com Gestores e Equipes)

• Onde encontrar todas as ferramentas disponíveis para ajudar a treinar equipes

• Características das equipes baseadas em pontos fortes 

• 34 temas — conheça os temas para identificá-los além da definição estática:

 - Como pode ser um tema em uma situação de coaching?

 - Quais são as vulnerabilidades existentes em cada um? 

 - De que maneira um gestor pode liderar uma equipe de maneira eficiente com 
este tema?

 - Como podemos comparar as semelhanças e as diferenças entre os temas?
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Pronto para o exame?
Consulte o e-mail de certificação recebido com os detalhes sobre como acessar 
o exame.

Próximas etapas
Após ser aprovado no exame e concluir os requisitos de avaliação, você receberá uma 
notificação indicando que obteve a Certificação de Coach de Pontos Fortes da Gallup. 
Você receberá seu certificado de credencial e o logotipo de Coach de Pontos Fortes da 
Gallup por e-mail.

Perguntas de última hora?
Caso tenha dúvidas enquanto se prepara para o exame de certificação, consulte o folheto 
da certificação nos materiais do curso ou envie um e-mail para a equipe da Gallup em 
certification@gallup.com. 

Boa sorte!
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