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Desempenho por seção de exame
Cada seção e seu percentual correspondente do exame aparecem à esquerda do gráfico. A
extensão das barras indica seu desempenho em nível de seção. As barras menores refletem um
desempenho mais fraco enquanto as barras maiores refletem um melhor desempenho.
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Observação: como o número de questões em cada seção varia, a extensão das barras não pode
ser usada para calcular o número de questões respondidas corretamente, e as barras não
podem ser combinadas para determinar o percentual de questões respondidas corretamente no
exame geral. Se uma barra não for exibida para uma área de habilidade, nenhuma questão foi
respondida corretamente naquela seção do exame.

O que esses resultados significam?

Parabéns!
Você foi aprovado neste Exame de Certificação Microsoft. Para obter informações detalhadas
sobre como interpretar o relatório de pontuação, conhecer as próximas etapas para receber a
certificação e obter respostas para questões frequentes, visite: http://aka.ms/score_FAQs

Perguntas frequentes e informações adicionais

Benefícios do programa de acesso no Site do Membro MCP
O Site do Membro MCP (Microsoft Certified Professional) (www.microsoft.com/mcp) é seu portal
para acessar os benefícios. Se este for seu primeiro Exame de Certificação Microsoft, aguarde um
email da Microsoft que fornece a ID MC e o código de acesso ao Site do Membro MCP dentro de
sete dias.

Quando poderei ver os resultados do meu exame?
Poderá levar até sete dias úteis para que os resultados sejam exibidos em sua transcrição da
Microsoft. Se você não vir os resultados depois de sete dias úteis, contate um Centro de
Atendimento Local (http://aka.ms/mcphelp) para obter ajuda. Guarde este relatório; você
precisará dele para verificação.

Criar e Implementar um Data Warehouse (11%)          

Extrair e Transformar Dados (23%)          

Carregar Dados (27%)          

Configurar e Implantar Soluções de SSIS (24%)          

Criar Soluções de Data Quality (15%)          



Deseja continuar aprimorando suas habilidades?
Explore as opções e os recursos de aprendizado disponíveis fornecidos na seção “Opções de
preparação” na página Detalhes do exame deste exame no site Microsoft Learning
(www.microsoft.com/learning) ou visite a Microsoft Virtual Academy. Na Microsoft Virtual
Academy, você encontrará centenas de cursos de treinamento Microsoft online elaborados por
especialistas e criados para ajudar você a aprender as tecnologias mais recentes e aprimorar
suas habilidades nos Fóruns de grupo de estudo (visite www.microsoftvirtualacademy.com).

Pesquisa de satisfação sobre o exame
Gostaríamos de ouvir seus comentários! Em poucos dias, você deverá receber um email de
microsoftresearch@surveysite.com solicitando que você complete uma breve pesquisa. Seus
comentários serão usados para aprimorar a qualidade deste e de outros exames de certificação
Microsoft. Gostaríamos de receber seus comentários e agradecemos sua participação.

Acordo de Confidencialidade
Lembre-se de que você está vinculado aos requisitos e restrições definidos no Acordo de
Confidencialidade que você aceitou antes de começar o exame. Proteja seu investimento na
certificação. Proteja a propriedade intelectual da Microsoft. Violações podem resultar em perda
de certificações e outras sanções. Para obter mais informações, visite: http://aka.ms
/exam_policies.

Análises forenses de dados e sua pontuação
Para assegurar a integridade do Programa de Certificação Microsoft, a Microsoft conduz
regularmente análises forenses de dados dos exames. A Microsoft se reserva o direito de fazer
alterações em sua pontuação ou em seu status de aprovação que considerar adequadas com
base nessas análises. Você será notificado se forem feitas alterações em sua pontuação ou em
seu status de aprovação.

AVISO DE ISENÇÃO
Este exame foi elaborado para que a pontuação total de teste pudesse ser usada no resultado
final (aprovação/reprovação). Nenhum resultado foi baseado no desempenho em nível de seção
individual. O exame não foi elaborado com a intenção de fornecer comentários de diagnósticos
sobre suas habilidades, e nenhuma etapa foi elaborada durante o processo de desenvolvimento
de teste para apoiar esse nível de relatório de pontuação. Portanto, os candidatos devem
prestar atenção ao interpretar as informações de pontuação em nível de seção fornecidas neste
relatório e usá-las apenas como um ponto inicial para a preparação futura para o exame.


