
Iniciando no mundo das 
Certificações Microsoft



Olá Pessoal!
Eu sou Luiz Santana.

Sou seu palestrante de hoje.

Você pode me encontrar no LinkedIn
através do link abaixo

https://www.linkedin.com/in/luizfsantana/
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Luiz Santana
◎ 8 anos na área de TI.

◎ Skills: Banco de dados, BI (Engenharia de dados),  SGBD SQL 
Server / SQL Azure, T-SQL, Sistemas ERP, RM Totvs.

◎ Professor de Banco de Dados, T-SQL e NoSQL – UNIT PE

◎ Instrutor de Certificação Microsoft para a área  de BD.

◎ Certificações Microsoft
○ MCP: Microsoft Certified Professional
○ MTA: Microsoft Technology Associate - Database Fundamentals
○ MCE: Microsoft Certified Educator
○ CMIE: Certified Microsoft Innovative Educator
○ Microsoft Certified: Azure Fundamentals
○ MCSA: SQL 2016 Database Development
○ MCT: Microsoft Certified Trainer
○ 70-461: Querying Microsoft SQL Server 2012/2014
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Consulta BD
Blog voltado para assuntos sobre
banco de dados, Linguagem SQL e
T-SQL, SQL Server, BI, plataforma
de dados no Azure e etc.

https://consultabd.wordpress.com/
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O que é são essas provas?

São provas que comprovam a proficiência
que os profissionais têm sobre uma
tecnologia, metodologia ou área
específica.

Para obter os certificados, além de uma
muito estudo, é preciso aplicar seus
conhecimentos técnicos e teóricos em
questões que vão simular situações do
mundo real.

Obs.: Não utilizem DUMPS para passar na
prova. Uma hora seus conhecimentos
técnicos serão cobrados.

Para que se certificar?

Salário: Depois de receber uma certificação, 23%
dos tecnólogos certificados pela Microsoft
reportaram um aumento de até 20% no salário.

Melhores Cargos: Além do mais, a supervisão dos
colegas muitas vezes é confiada aos funcionários
certificados, os colocando mais perto de uma
promoção.

“2017 Pearson VUE Value of Certification”

Mercado: Por ser um dos fatores que agregam
valor ao currículo, as chances de um profissional
certificado conseguir um bom emprego na área
em que atua aumentam em 53%.
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O que é certificação e o por que se certificar?



Exam Questions & Dumps

Sites onde é possível conseguir as questões da prova ou questões bastante semelhantes.

Há casos que as pessoas decoraram as questões e são aprovadas sem problemas!

Passei com o DUMP!!! Vamos comprovar?

Uma vez que o titulo da certificação é atribuído ao candidato, subentendesse que o mesmo
possui os conhecimentos técnicos e teóricos contemplados na prova. Em algum momento estes
conhecimentos serão colocados a prova ou em um ambiente de trabalho ou em uma seleção ou
até mesmo questionado por outros profissionais.

Passar em uma prova de certificação com Dump e não demonstrar os conhecimentos da mesma,
pode gerar uma impressão negativa entre colegas de trabalho, recrutadores e na área de modo
geral.

Estudar e praticar é essencial para dominar os assuntos da prova.

Estudar e praticar é importante, pois além de fornecer o conhecimento teórico e prático sobre
determinado assunto, também abrirá o leque sobre novos temas a serem estudados.

Decorar é diferente de Estudar
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Vamos aos 
números
Segundo 

pesquisa da 
Pearson VUE
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Pergunta 1: Impacto da certificação

Recebi um impacto positivo na minha 

imagem / reputação profissional
64.9%

Mudou-se para uma carreira em TI 22.6%

Ajudou-me a obter um aumento salarial 17.7%

Encontrou um emprego 15.5%

Tem uma promoção 12.5%

Nenhum benefício na carreira realizado 13.4%

Outros 7.3%
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Quais dos seguintes benefícios você recebeu ao concluir sua

certificação?

O impacto positivo na imagem profissional e a mudança para uma

carreira em TI continuam como os benefícios predominantes na

obtenção da certificação.



Pergunta 2: Como a obtenção de uma 
certificação o ajudou mais em seu trabalho?
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36,9%

• Me ajudou a executar 
tarefas complexas 
mais com confiança

21,6%

• Ajudei a melhorar 
as classificações 
que obtive na 
minha avaliação 
de desempenho

21,4%

• Ajudou-me a introduzir 
eficiências na minha 
função (por exemplo, 
tempo / orçamento)

7,6%

• Ajudou-me a 
assumir 
responsabilidades 
de gerenciamento

12,5%

• Outros



Pergunta 3: Quanto tempo depois de obter a 
certificação, você obteve o primeiro benefício?
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54% experimentaram

seu primeiro benefício

da certificação dentro

de 3 meses.

24% - Imediatamente 

14,4% - Dentro de 1 mês 

15,7% - Dentro de 3 meses 

9,7% - Dentro de 6 meses

7,1% - Dentro de um ano 

19,2% - Não aplicável 

9,2% - Prefere não responder 



Pergunta 4: Se você recebeu um aumento salarial 
ou uma promoção após a certificação, em que 
porcentagem seu salário aumentou?
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23% disseram que

receberam um

aumento salarial de

até 20% ao obter

uma certificação.

Aumento de salário

Até 5%

6% - 10%

11% - 20%

31% - 50%

51% ou Mais

Prefere não responder

% respondido

9,2%

8,5%

5,4%

1,6%

1,3%

20,3%
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Estou iniciando na área e 
quero me certificar, por 

onde devo começar?

Com as provas MTA!!!
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Microsoft Technology Associate

As certificações MTA abrangem
um amplo espectro de conceitos
técnicos fundamentais, avalia e
valida o conhecimento técnico
padrão e melhora sua
credibilidade técnica. Existem as
trilhas de infraestrutura,
desenvolvimento e banco de
dados.

https://www.microsoft.com/pt-
br/learning/mta-summary-
certification.aspx 14
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Exame 98-349

Fundamentos do sistema 
operacional Windows

Exame 98-365

Windows Server 
Administration
Fundamentals

Exame 98-368

Mobility and Devices 
Fundamentals

Áreas das Certificações MTA: 
INFRAESTRUTURA
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Exame 98-366

Networking 
Fundamentals

Exame 98-369

Cloud Fundamentals

Exame 98-367

Security Fundamentals



Exame 98-380

Introdução à Programação 
Usando Linguagens Baseadas 
em Bloco (Touch Develop)

Exame 98-383

Introdução a programação 
usando HTML e CSS

Exame 98-361

Software Development
Fundamentals (C# e ASP.NET)

Áreas das Certificações MTA: 
DESENVOLVIMENTO
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Exame 98-381

Introdução à programação usando Python

Exame 98-388

Introdução a programação usando Java

Exame 98-375

Fundamentos no Desenvolvimento de Aplicativo 
HTML5

Exame 98-382

Introdução à programação usando JavaScript



Exame 98-364

Database Fundamentals

Áreas das Certificações MTA: 
BANCO DE DADOS
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Como são as provas MTA?

Prova

◎ Composta de 45 questões.

◎ 70% de acertos para
aprovação.

◎ Questões de múltipla escolha e
múltipla seleção.

◎ O tempo de realização da prova
é de 45 minutos.

Preço

◎ Preço: 77 dólares. Cerca de
350 reais (com taxas de
cartão e cotação do dólar).

◎ A prova pode ser feita
online ou presencial
(verificar se existe um
centro de aplicação no seu
estado).

Idiomas

◎ Inglês

◎ chinês (simplificado) 

◎ chinês (tradicional)

◎ francês

◎ alemão

◎ italiano

◎ japonês

◎ coreano

◎ português (Brasil)

◎ russo

◎ espanhol

◎ espanhol (América Latina)
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Passei na MTA e agora?
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◎ MTA não é pré-requisito para fazer a MCSA.

◎ Primeiro tornar-se um MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate

◎ Depois tornar-se um MCSE: Microsoft Certified Solutions Expert

◎ Obs.: Para se tornar MCSE é necessário ser MCSA primeiro.



Como se preparar para uma certificação?
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◎ Estudar.

◎ Montar um cronograma de estudo.

◎ Procurar cursos com boas referências (em casos de cursos presenciais 
ou on-line, verificar metodologia do instrutor).

◎ Seguir o roteiro de assuntos da certificação.

◎ Montar ambiente de estudo.

◎ Praticar os conceitos aprendidos.

◎ Estudar em torno de 1 a 2 meses para a prova (depende da 
complexidade).

◎ Marcar a prova. Isso faz com que você tenha o compromisso de estudar.



“
Tente uma, duas, três vezes e se possível tente a
quarta, a quinta e quantas vezes for necessário.
Só não desista nas primeiras tentativas, a
persistência é amiga da conquista. Se você quer
chegar a onde a maioria não chega, faça o que
a maioria não faz.

Bill Gates
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Obrigado!
Perguntas?

Vocês podem me encontrar no:

◎ LinkedIn: Luiz Santana

◎ Blog: Consulta BD

◎ Link Blog: https://consultabd.wordpress.com/
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😉
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