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Depois de apenas 10 dias, recebi o resultado da prova de PMP que fiz em Porto Alegre.
Não há nada de muito novo na preparação para a prova, mas vamos lá.
Fiz o curso com o Mauro entre Setembro e Outubro, durante o curso aproveitei para ler o
PMBOK, confesso que não gravei muita coisa, mas de qualquer forma pelo menos uma leitura
é válida. Após o curso, me dediquei cerca de 2h/dia até o dia do exame. Nessa fase fiquei
basicamente fazendo simulados e anotações de pontos em que tinha mais dificuldade. Uns
dias antes da prova dei um pouco mais de atenção nas questões de cálculo pra ter certeza de
que estava tudo ok, não dá pra perder pontos nestas, o cálculo é básico, normalmente nem
calculadora precisa, é mais questão de interpretação. E vamos à prova!!!
Estava bem treinado quanto ao tempo, fiz tudo em 3h e na 1h restante passei as respostas pra
grade enquanto revisava algumas ou várias que fiquei em dúvida. Aliás, essa questão do
tempo é bem importante……pois ao final percebi que algumas pessoas não administraram bem
isso e tiveram problemas. Quanto às questões, não cai nada de outro mundo, embora em
muitas delas eu tenha ficado em dúvida, mas por isso enfatizo que é muito importante fazer
simulados, claro que depende de cada pessoa, mas eu aprendi bastante com eles sem contar
que me tornei mais familiar com a forma que os diferentes assuntos são abordados nas
questões.
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Resumindo……um pouco de dedicação e disciplina e o resultado virá.
Boa sorte a todos que estão se preparando pra prova!!
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