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© (Copyright), International Software Architecture Qualification Board e. V. (iSAQB® e. V.) 2020  

 
Salientamos que, por uma questão de princípio, as regras de exame estão protegidas por direitos 
autorais. O International Software Architecture Qualification Board e.V. (iSAQB® e. V.) possui direito 
exclusivo a estes direitos autorais. 
 
A abreviação "e. V." faz parte do nome oficial do iSAQB e significa "eingetragener Verein" (associação 
registrada), que descreve seu status como uma entidade legal de acordo com a lei alemã. Com a 
finalidade de simplificar, iSAQB e. V. será doravante referida como iSAQB sem o uso da referida 
abreviação. 
 
 

 

 

Regras do exame: 
 

O exame consiste em cerca de 40 perguntas de múltipla escolha. Há um máximo de 75 minutos para 

falantes nativos e 90 minutos para falantes não nativos para respondê-las (é possível apresentar mais 

cedo).  

 

As questões valem de 1 a 2 pontos, dependendo da dificuldade. O total de pontos por questão é 

mostrado no cabeçalho da pergunta. A regra geral é: respostas corretas resultam em ponto adicionais, 

respostas incorretas levam a uma dedução de pontos, mas apenas em relação à respectiva questão - não 

há apresentação de pontos negativos para outras perguntas ou para o resultado geral. Os detalhes da 

avaliação estão explicados na seção abaixo "Tipos de questões". 

 

Para ser aprovado no exame, o candidato deve obter um mínimo de 60% (por cento) da pontuação total. 

 

Durante o exame não será permitida consulta (tais como material do treinamento, livros, telefone, etc.). 

Qualquer papel adicional, ou papel de anotações usado, e a folha de exame oficial devem permanecer na 

sala ao sair. 

 

Ninguém pode sair da sala durante o exame. 

 

 
Notificação de resultados e possível reexame: 
 

A notificação do resultado do exame, bem como o envio do certificado, é feita por escrito pelo órgão 

certificador para o endereço residencial do participante. 

 

Para que o certificado seja enviado é necessário que o valor do exame tenha sido pago integralmente ao 

órgão certificador. 

 

O exame pode ser repetido várias vezes sem qualquer período de espera.  
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Tipos de questões: 
 

1. Questões de 1 (uma) única escolha (A – Questões "Single"):  
 

Selecione uma única resposta correta, para uma pergunta, da lista de respostas possíveis. Esta deve ser 

marcada com um “ X”. Dependendo do tipo de pergunta, poderá haver apenas uma resposta certa ou 

errada. Existe apenas uma resposta correta por questão.  

 

Você receberá a pontuação indicada por marcar a resposta correta com um “X”. Se nenhuma 

alternativa,várias alternativas ou uma alternativa incorreta for marcada com um “X”, a pergunta será 

pontuada com 0 pontos. É possível alcançar uma pontuação de 1-2 pontos, dependendo do grau de 

dificuldade. 

 

Exemplo de questão A: 

Que presidente americano foi assassinado em 1963?  2 pontos  

Questão A: Selecione uma resposta.   

   a)  Abraham Lincoln  

   b)  Harry S. Truman  

   c)  John F. Kennedy  
A seleção acima é avaliada com 2 pontos, pois a resposta correta está marcada com um “X”. 
 

   a)  Abraham Lincoln  

   b)  Harry S. Truman  

   c)  John F. Kennedy  
A seleção acima é avaliada com 0 pontos, pois nenhuma resposta está marcada com um “X”. 
 

   a)  Abraham Lincoln  

   b)  Harry S. Truman  

   c)  John F. Kennedy  
A seleção acima é avaliada com 0 pontos, pois uma resposta incorreta está marcada com um “X”. 
 

   a)  Abraham Lincoln  

   b)  Harry S. Truman  

   c)  John F. Kennedy  
A seleção acima é avaliada com 0 pontos, pois mais do que uma resposta está marcada com um “X”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© iSAQB e.V. Versão 2020.2-PT (29. Novembro de 2021) Página 4 de 6 

 

 

 

 

2. Respostas com mais de uma escolha (Questões P – “Pick-from-many”): 
 

Selecione o número solicitado de respostas corretas em uma lista de possíveis respostas. As questões 

"P" são, em parte, sobre estimativas. Como arquiteto experiente, é provável que você encontre as 

respostas. Marque com um “X” o número máximo de respostas necessárias no texto introdutório, por 

exemplo, quatro, se o texto indicar: "Escolha os quatro tópicos mais importantes que ...". 

Para cada resposta correta você receberá 1/n do total de pontos. Com três ”X” corretamente colocados, 

por ex. ¾ dos pontos. 

 

Para cada “X” incorreto, é subtraído 1/n dos pontos. Se isso resultar em uma pontuação geral negativa 

para esta pergunta, ela será pontuada com 0 pontos. Da mesma forma, a pergunta é pontuada com 0 

pontos se você tiver colocado mais do que a quantidade necessária de “X”. 

A pontuação é de 1-2 pontos, dependendo do grau de dificuldade. 

 

Exemplo de questão P: 

Quem são os dois presidentes americanos mais famosos?  2 pontos  

Questão P: Escolha duas das seguintes alternativas que são mais apropriadas.  

   a)  George Washington  

   b)  Martin van Buren  

   c)  Abraham Lincoln  

   d)  Calvin Coolidge  
A seleção acima é avaliada com 2 pontos, pois ambas as respostas estão corretas. 
 

   a)  George Washington  

   b)  Martin van Buren  

   c)  Abraham Lincoln  

   d)  Calvin Coolidge  
A seleção acima é avaliada com 0 pontos, pois nenhuma resposta está marcada com “X”. 
 

   a)  George Washington  

   b)  Martin van Buren  

   c)  Abraham Lincoln  

   d)  Calvin Coolidge  
A seleção acima é avaliada com 0 pontos, pois apenas um “X” incorreto foi marcado. 
 

   a)  George Washington  

   b)  Martin van Buren  

   c)  Abraham Lincoln  

   d)  Calvin Coolidge  
A seleção acima é avaliada com 0 pontos, pois uma resposta está correta e a outra resposta está incorreta. 
 

   a)  George Washington  

   b)  Martin van Buren  

   c)  Abraham Lincoln  

   d)  Calvin Coolidge  
A seleção acima é avaliada com 0 pontos, pois foi marcado mais do que o número exigido de “X”. 
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3. Questões de alocação (Questões K – “Questões cruzadas”):  
 

Para cada resposta, escolha a opção correta entre duas possibilidades, por ex. "certo" ou "errado", 

"aplicável" ou "não aplicável". 

 

Para cada “X” colocado corretamente você receberá 1/n dos pontos, com três respostas possíveis, 

por ex. 1/3 dos pontos por resposta correta. “X” colocados incorretamente resultam na dedução de 1/n 

dos pontos. Se isso resultar em uma pontuação geral negativa para esta questão, ela será pontuada com 

0 pontos. A pontuação é de 1-2 pontos, dependendo do grau de dificuldade. 

 

Exemplo de questão K: 

Quais os presidentes americanos que foram assassinados?      1 ponto  
Questão K: Escolha entre as duas opções, as respostas para todas as alternativas.   

 
assassinado  

não  
assassinado 

  

  a)  Abraham Lincoln   

  b)  George Washington   

  c)  John F. Kennedy   
A seleção acima é avaliada com 1 ponto, pois todas as três respostas estão corretas. 

   a)  Abraham Lincoln   

   b)  George Washington   

   c)  John F. Kennedy   

A seleção acima é avaliada com 0 pontos, pois nenhuma resposta está marcada com um “X”. 

   a)  Abraham Lincoln   

   b)  George Washington   

   c)  John F. Kennedy   

A seleção acima é avaliada com 1/3 pontos, pois duas respostas estão corretas (resulta em 2/3 pontos) e uma resposta está 
incorreta (resulta na dedução de 1/3 pontos). 

   a)  Abraham Lincoln   

   b)  George Washington   

   c)  John F. Kennedy   

A seleção acima é avaliada com 0 pontos, pois duas respostas estão incorretas (resulta na dedução de 2/3 pontos) e uma resposta 
está correta (resulta em 1/3 pontos); no total, -1/3 pontos e, portanto, segundo as regras, 0 pontos. 

   a)  Abraham Lincoln   

   b)  George Washington   

   c)  John F. Kennedy   

A seleção acima é avaliada com 2/3 pontos, pois duas respostas estão corretas e uma resposta foi deixada em aberto. 
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Declaração de confidencialidade 
 

Os documentos do exame que me foram disponibilizados aqui devem ser tratados como estritamente 

confidenciais. Comprometo-me com o iSAQB a tratar confidencialmente as informações sobre o conteúdo 

dos documentos disponíveis para o exame e a utilizá-los somente em conexão com o exame. Não 

transmitirei estas informações a terceiros não autorizados pelo iSAQB., nem as tornarei acessíveis a tais 

terceiros de qualquer outra forma e tomarei todas as precauções razoáveis para evitar que tais terceiros 

tenham acesso à estas informações. A obrigação de sigilo existe desde que esses documentos do exame 

sejam válidos. A obrigação de sigilo deixa de existir se as informações em questão se tornarem 

publicamente conhecidas sem minha culpa ou de qualquer outra forma ilegal. 

 

Estou ciente de que o iSAQB pode me responsabilizar por danos em caso de infração. O iSAQB estima o 

montante de 10.000 EUR  por possíveis danos. 

 

 
Nome e sobrenome  

 

Rua/AV. n.o     

 

CEP/Cidade       

 

E-mail (escrever claramente - o certificador irá informá-lo por e-mail sobre o resultado do seu exame)    

 

 

 

Localidade, data Assinatura 

 

________________________ ______________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


