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ARTIGO: Tácticas como estudar para certificação SCJP 

Salve! Pessoal, primeiramente venho agradecer os elogios, criticas dos últimos posts, fico 

bastante grato... 

Como essa semana o assunto do blog é Certificação, hoje vou falar em tácticas de estudos para 

a SCJP. No final do post vou anexar alguns materiais que usei para SCJP e todos meus resumos 

para aqueles que desejar distribuir para colegas, amigos, namorada(s), professores etc. Vale 

lembrar que meus resumos seguem a metodologia do 5º passo deste post. 

Quem aqui nunca ficou perdido em como estudar para essa “maldita certificação?” rsrs usava 

sempre esse termo quando ficava nervoso e sentia que não conseguia evoluir nos estudos. 

Tem até uma pergunta feita pelo Samer, Bem semelhante o que vamos discutir aqui hoje.  

Let’s GO... 

Às vezes ter todo o material (livros, simulados e sites) e não souber usar, não adianta muita 

coisa.  

As informações neste post não têm comprovação cientifica apenas  baseado em experiência 

do autor durante o processo de estudo para SCJP.  

1º Passo: Organização 

- Se organize para a SCJP, trace uma meta de quando pretende pelo menos marcar o exame. 

- Segundo: olhe todos os seus compromissos, não deixe escapar nenhum deles faculdade, 

trabalho, namorada e veja quanto tempo eles ti consomem. 

- Faça um relatório de tudo que foi abordado acima, e acrescente a SCJP. 

-Tente controlar sua ansiedade de iniciar os estudos e querer logo fazer a certificação. 

Ansiedade contribui muito para atrapalhar os estudos (não somente para SCJP). 

2º passo: Cronograma 

- Faça um cronograma das atividades da semana e siga cada uma delas, enfim seja 

disciplinado.  

- Destaque qual o objetivo de estudo da semana no seu cronograma de atividades. 

ex.: Semana dos Simulados, Semana de Revisão cap.: 1,2,   Semana de praticar os capítulos já 

lidos, Semana de ler resumos e fazer resumos etc. 

SEG TER QUA QUI SEXTA 

    Cap 1 Cap2 Cap 3 – Wrapper 
K&B  

API –  k&b 
CAPITULO 6   

Thread  K&B  

Ler resumo  Ler resumo  Resumo : Cap 3 
Simulado especifico:- 

fundamentos 
- fluxo 

RESUMO 2: CAP 6 RESUMO CAP 9 
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3º Passo: Iniciando Estudo 

- Inicie os estudos, porém sem pressa para terminar o capitulo, é importante ler e entender. 

Claro que você não vai ficar 8 dias no mesmo capitulo certo?  

- Defina quanto tempo deve levar em cada capitulo, ultrapassar 3 dias não é uma boa idéia. 

Ex.: 2 dias para ler o capitulo todo e o terceiro para revisão e tirar duvidas teóricas/ práticas é 

uma boa recomendação (anotar as duvidas e acessar o guj é fundamental isso o nível 

entendimento  é ++). 

- Não vire a noite estudando, veja o máximo que você suporta  estudar a noite(madrugada) 

seu corpo está cansando e precisa de repouso então não estude mais de 3h durante a noite. 

Dormir bem é essencial para que o cérebro possa processar mais informações no menor 

tempo possível.  

- Na primeira leitura estude para entender, e acostumar com toda teoria, o que você não 

entender não fique muito tempo “martelando” prossiga a leitura e com mais tempo, contato 

você aprende. 

Ex.: Alguns assuntos somente conseguir entender a essência dois ou três capítulos posteriores 

(usei o livro Kathy Sierra) 

- Pratique o quanto puder se conseguir implementar pelo menos 5 classes com cada assunto 

de cada capitulo, está bom nessa primeira etapa o importante é entender. Como a Kathy diz: 

“Não importa o que você sabe, mais o quanto vc sabe!” 

- Não faça simulados nessa etapa eles podem atrapalhar diretamente fuja deles. Tudo tem seu 

tempo certo. 

4º Passo:  

Volte lendo apenas os resumos do capitulo e implementando classes de acordo com o resumo, 

sem ir ao conteúdo original e veja se consegue entender com eficiência através do resumo. 

Faça os simulados novamente do livro da Kathy (não é o MasterExame e sim o que está no 

final de cada capitulo no livro) 

Após isso comece a fazer o simulado da Caelum  apenas para você ir acostumando com 

simulado lembrando que esse simulado não possui nem 10% do nível que é o exame real, se 

você não passar nesse simulado então nem vá para o passo seguinte.  E faça uma analise do 

que já aprendeu e o que realmente está fixo na sua mente (procure identificar erros no 

simulado informado acima Tb, mais tem muitas questões corretas). 

5º Passo: Aqui é uma fase chata, porém essencial 

Comece a ler os capítulos novamente e agora fazendo resumos das partes importantes, não 

invente de copiar como está no livro, faça um resumo como você entenda e saia das regras da 

ABNT, e outra não se preocupe se ficar um pouco sem coesão. O importante é ler e você 



Camilo Lopes – HTTP://camilolopes.wordpress.com – Atualizado todas as Seg/Quart/Sext  

 

entender, faça um resumo para uso próprio e não pensando se seu colega leu e não gostou da 

forma que foi escrito. O mais importante: “Eu leio e entendo!”. 

- No resumo coloque classes que compilam, não compilam, lançam exceções e todas com 

comentários explicativos. 

- Quando já tiver concluído uns 3 capítulos então vá para o simulado caso tenha comprado o 

whizlabs (bastante recomendável para o exame) então iniciei  o simulado fazendo as questões 

de Quizz referente apenas ao assunto que você já revisou. E veja como está indo. Repita essa 

procedimento a cada 3 capítulos. 

6º Passo: Chegando a reta final  - momento de analise dos simulados e estudar os assuntos 

fail. 

-Após ter revisado todo o livro e feito o resumo chegou a hora de você ler seu próprio resumo 

e ver se aprende com ele 

- Agora é momento do simulado, termine todas as questões de Quizz(whilzlabs) e comece a 

fazer os simulados completo do whizlabs :  Certification Mode.  Após ter feito SE PASSAR veja 

os assuntos que você dominou e também aqueles que o score foi menor de 59%, e volte a 

estudá-lo. Não olhe as respostas erradas nem as certas por enquanto. 

- Após ter estudando os assuntos apenas que perdeu tente o mesmo simulado novamente, 

claro que isso não é para ser feito em seguida, estude o assunto de verdade para aprender. Eu 

levava 2 dias estudando os assuntos que perdia. Para quando fosse fazer o whizlabs na 

segunda vez, eu passar com o bom score. Então tirava um dia para ler e o outro para 

implementar N classes. 

7º passo: final 

-Aqui você vai estudar as questões erradas dos simulados e perguntar: “por que errei?”  

 leia a resposta do whizlabs por que a “letra B” é correta e as demais não. E acesse a referencia 

da documentação indicada. 

-Agora monte seu próprio simulado com apenas os assuntos que deixam você menos seguro: 

tipo no inicio monte na seqüência os níveis das questões:  

fácil 60%  intermediário: 20%  avançado: 20%. 

-Depois você começa a diminuir do fácil e aumentar proporcionalmente os níveis 

intermediários e avançados. 

-Depois dessa bateria de simulado você já está “calejado” não acha? Então vamos consolidar 

os assuntos dar uma lida básica no resumo de cada capítulo e marcar o exame.  

Conclusão: 

Essa foi uma táctica que usei para fazer a certificação, porém visando uma qualidade nos 

assuntos abordados. Pois não pretendia estudar para SCJP e três meses depois ficar com 

“amnésia parcial ou total nos principais assuntos”. Isso acontece quando decoramos, mas no 
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meu caso não quis ir por esse caminho, mas nada garante que esse caminho que seguir não 

vou ter  “amnésia”, porém até hoje as regras estão tão claras que parece que li ontem o 

assunto, claro que a parte de API que é uma decoreba de classes eu acho normal esquecer 

uma, duas ou mais. Porém a essência da tecnologia, fundamentos, OO, o uso de Exception etc. 

isso é base para qualquer caminho que vc for seguir: JME, JEE por exemplo. Então recomendo 

a todos que estudem os assuntos “para sempre” e não apenas para passar.  

O meu objetivo com a certificação não foi exibir o certificado e sim testar meus conhecimentos 

com a tecnologia. Acredito que não há “ninguém” melhor para avaliar seu conhecimento com 

a tecnologia que a própria Sun. O exame ele não é feito como as provas que fazemos nas 

faculdades, há estudos para desenvolver um exame desse tipo, e quem ler livros da Kathy 

percebe o quanto ela fala a respeito e claro que é preciso  ler entre linhas  para abstrair esses 

pontos chaves. Na minha opinião os exames não são feitos apenas para a Sun ganhar $$$. Em 

muitos casos a marca vale mais que bilhões de dólares na conta podem ter certeza... 

Por fim espero que tenham gostado do post, e comentem a respeito, abaixo meus resumos e o 

cronograma que utilizei na época de estudo: 

- Cronograma 

- Primeiro Resumo 

- Segundo Resumo  

- Resumo de Bolso Pontos Chaves 

- Cartões Pedagógicos (enviado por colega) 

- Táctica de estudo 

Flw! Abraços!!  Até segunda com mais um post!! Da Semana! 

 


