Regulamento do Exame
Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level – CPRE-FL
Válido a partir 1 de Agosto de 2016

I. Regras para o exame
O exame contém 45 questões de múltipla escolha que devem ser respondidas em no mínimo 30
minutos e no máximo 75 minutos.
Dependendo da dificuldade, cada pergunta poderá atingir de 1 a 3 pontos. Os pontos possíveis são
informados no cabeçalho de cada questão.
Para passar no exame você precisa obter a pontuação de pelo menos 70% do total de pontos.
Durante o exame o uso de materiais auxiliares não é permitido (por exemplo, material de seminário,
livros, telefone). Folhas de papel utilizadas para rascunho não podem ser retiradas da sala.
Não é permitido sair da sala durante o exame.

II. Informações sobre resultado e repetição de exame
O órgão certificador ABRAMTI, informará o resultado por e-mail apenas ao candidato, e em caso de
aprovação enviará o certificado via correio para seu endereço informado na inscrição.
O exame poderá ser repetido no máximo duas vezes, sem um período de espera. Se você não passar
no exame pela terceira vez, você pode retomá-lo no mínimo um ano após a terceira data do exame.

III. Três tipos de questões
A. Escolha única (também chamada de questão A).
Estas questões podem atingir de 1 a 2 pontos, dependendo da dificuldade.
Após a apresentação da questão, de 4 a 5 respostas possíveis serão fornecidas, das quais apenas uma
estará correta. Algumas perguntas de escolha simples podem ser apresentadas de uma forma
negativa (por exemplo, "Qual é a única resposta errada?").
Exemplo:
1) Qual diagrama descreve the...
A0815, 1 Ponto (1 resposta)
A) The...
B) A...
C) An...
D) A...
E) The...
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Pontuação atingida para a resposta correta:


Pontos atingidos para a pergunta. Neste exemplo: 1 ponto

Pontuação:




Resposta marcada corretamente: ponto para a resposta correta
Resposta marcada incorreta: 0 pontos para a questão
Mais de uma resposta marcada: 0 pontos para a questão

B. Múltipla escolha (também chamada de questão P).
Estas questões podem atingir de 1 a 2 pontos, dependendo da dificuldade.
Após a apresentação da questão, uma série de possíveis respostas serão fornecidas, das quais 2 ou
mais podem estar corretas. O número esperado de respostas é dado na apresentação, por exemplo,
"Nome dos dois tipos de diagramas adequados para a modelagem ...".
Estas questões, muitas vezes chamam para a identificação das melhores respostas, mais prováveis,
ou mais adequadas para a montagem de uma área cinzenta.
Algumas perguntas podem ser apresentadas de uma forma negativa, por exemplo, "Qual duas
técnicas de identificação não são adequadas para ...".
Exemplo:
2) Nomear os dois tipos de diagramas adequados para a modelagem ...
P0815, 1 Ponto (2 respostas)
A) The...
B) A...
C) An...
D) A...
E) The...
Pontuação por resposta correta:


Pontos concedidos para a questão, divididos pelo número solicitado de respostas corretas.
Neste exemplo: 1 / 2 = 0.5 pontos

Pontuação:




Resposta marcada corretamente: pontuação por resposta correta
Resposta marcada incorretamente: 0 pontos para esta resposta
Mais respostas marcadas, do que o exigido: 0 pontos para a questão

Regulamento do Exame
Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level – CPRE-FL
Válido a partir 1 de Agosto de 2016

C. Questões Verdadeiro/Falso (também chamadas de questões K).
Estas questões podem atingir de 1 à 3 pontos, dependendo da dificuldade.
Após a apresentação da questão, várias afirmativas serão fornecidas, cada um com duas caixas de
verificação rotulados como "verdadeiro" / "falso" ou "aplicável" / "não aplicável" ou "adequado" /
"inadequados", etc.
Você precisa marcar cada afirmativa como "verdadeiro" ("aplicável", "adequado", etc.) ou como
"falso" ("não aplicável", "inadequada", etc.).
Exemplo:
3) Qual das seguintes afirmativas é verdadeira com relação a ... e qual é falsa?
K0815, 2 Pontos
(V) (F)
A) Stakeholder should...
B) Quality requirements can…
C) UML diagrams must...
D) The system can…
Pontuação por resposta correta:


Pontos concedidos para a questão, dividido pelo número de afirmativas, neste exemplo: 2/4
= 0,5 pontos

Pontuação:





Afirmativa corretamente marcada: pontuação por resposta correta.
Incorretamente marcada: 0 pontos para esta afirmação.
Ambas as opções marcadas para a mesma instrução: 0 pontos para esta sentença
Sem opção marcada para a afirmativa: 0 pontos para esta afirmação

IV. Dicas Importantes





Responder mais do que o exigido resultará em 0 pontos para a questão.
Somente respostas corretas serão pontuadas.
O número total de respostas exigidas não precisa ser marcado, assim, menos respostas
marcadas podem acarretar em pontuação parcial.
O número de pontos por resposta correta, depende da dificuldade da questão e do número
de respostas corretas por questão.

