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Realizei e passei no exame para PMP em 27/01/16. Compartilho com vocês meus aprendizados.
Sobre o exame:
– A prova é bastante extensa, cansativa e difícil. Usei todas as 4h, por isso, sugiro fazer o exame
online ao invés de papel, ganha-se minutos valiosos além de saber de imediato o resultado;
– 4h de prova é extenuante e o cansaço afeta o raciocínio, portanto, nada de dormir pouco ou
estudar/trabalhar antes da prova, esteja “leve” para permanecer ativo e focado durante o exame;
– Várias perguntas de valor agregado, em geral todas de conta simples e rápida, importante
dominar bem o assunto e saber as equações na ponta da língua;
– Achei as perguntas bem distribuídas entre os processos. O destaque ficou para diversas sobre
Termo de Abertura e Encerramento, que esperava que fossem em menor número e também sobre
gerenciamento de mudanças;
– É muito importante ler todas as respostas, mesmo que tenha achado a primeira certa. São
comuns perguntas do tipo “o que você faria primeiro”, ou “qual a melhor opção”, por isso,
comparar todas as respostas é imprescindível;
– As dicas do prof. Sotille foram muito úteis;
– Memory dump funciona mesmo na prova online, há um tutorial de 15min mas é possível fazer
em apenas 4min, sobrando tempo para escrever tudo que está na cabeça. Vale a pena fazer o
tutorial para pegar as dicas de como marcar o texto, riscar opções e fazer a revisão, não deixem
de fazer;
– Pular as questões de diagrama de rede e deixar para o final: caíram 2 e levei um tempo para
fazer, se tivesse feito na sequencia iria correr o risco de não conseguir responder várias outras;
– Em geral ficava em dúvida entre 2 respostas, tinha que ler de novo a pergunta em busca de
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‘pistas’, por isso leva-se mais tempo.

Sobre o método de estudo
– Já conhecia o assunto, fiz cursos in company anteriormente e tinha experiência prática, porém,
acertadamente fiz o curso preparatório da PM Tech;
– O curso traz ótimas dicas e também acrescenta conteúdo além do que está descrito no PMBok
mas que é cobrado no exame, além dos simulados que são essenciais para a preparação;
– Iniciei meu estudo pelo PMbok fazendo um resumo de pontos-chave e complementando com
pesquisas na internet para materializar algum tópico que fora apenas citado (exemplo: pesquisei
sobre o que é e qual dinâmica para criar um diagrama de afinidade);
– Posteriormente revisei a apostila do curso e complementei com as anotações que fiz, desta vez
estudando cada área separadamente e fazendo simulados específicos após estudar. Caso não
fosse aprovado em algum simulado revisava o conteúdo novamente e voltava aos simulados;
– Separei dois dias ao final para estudar os processos como um todo, compreendendo as
conexões, entradas/saídas cruzadas para construir uma boa visão geral do gerenciamento;
– Como método de fixação usei escrever palavras-chave, explicar os processos em voz alta e
fazer as questões dos simulados;
– Não tive tempo para fazer um simulado completo do início ao fim, mas recomendo fortemente
para pegar o estilo e ‘timing’ da prova;
Bem, foram estes pontos que me chamaram mais atenção.
Bons estudos e ótima prova!
Jean Paulo Sandri Orengo

Jean Paulo Sandri Orengo

Artigos Relacionados

2/3

PM Tech Blog
Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólio
https://blog.pmtech.com.br

Lições Aprendidas de certificado PMP – Adroaldo Segundo

Lição aprendida PMP – Foco nos Estudos e Controle de Tempo!

Capacitação em GP e Preparação PMP em Porto Alegre

Cristine – Certificação PMP Dez/2012
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