Exame de Admissão do BJCP
Visão Geral do Exame
O exame possui 200 questões que devem ser respondidas em 60 minutos. Por favor, reserve um
período contínuo de 60 minutos para completá-lo, pois o relógio não pára, mesmo que você não
esteja ativamente respondendo as questões. As questões são um misto de Verdadeiro ou Falso
(VF), Múltipla Escolha (ME) e Múltipla Escolha com Múltiplas Respostas (MEMR). Sempre
haverá uma “melhor” resposta para questões ME e as questões MEMR possuem pelo menos uma
resposta que é correta. Será dada nota máxima para uma questão MEMR somente quando todas as
respostas corretas forem selecionadas. Não existe nota parcial para questões MEMR. Os materiaischave que um aspirante a juiz deve usar para se preparar para o Exame de Admissão são o Guia de
Estudo do BJCP e as Diretrizes de Estilo do BJCP. Estes e outros documentos úteis estão
disponíveis no website do BJCP, www.bjcp.org. Existem versões em português de diversos
documentos
na
seção
International
Resources
do
website
do
BJCP,
www.bjcp.org/international.php.
Este exame é com consulta, o que significa que é permitido utilizar as Diretrizes de Estilo BJCP ou
outra referência para confirmar as respostas, ou verificar as diferenças ou similaridades entre
estilos. No entanto, isto não compensa a falta de conhecimento, já que é difícil completar o exame
se uma boa parte do tempo é gasta acessando e lendo as referências.

Antes do Exame
Antes de iniciar o exame você poderá responder um questionário opcional de pesquisa sobre sua
experiência e o método utilizado para se preparar para o exame. As informações que você fornecer
irão ajudar a garantir que o limiar de aprovação do exame é justo e consistente com o Exame Antigo
do BJCP.

Durante o Exame
As questões estão agrupadas em cinco por página, mas talvez seja necessário rolar a tela para
visualizar a quarta e quinta questões. A qualquer momento você pode clicar no botão de sumário
(Summary) para ver quais questões não foram respondidas (elas apareceram em vermelho). Se você
deseja pular uma questão temporariamente, selecione a caixa “Mark” ao lado do número da questão
a fim de ajudar a identificar aonde você deve retornar quando estiver pronto para dar uma resposta.
O relógio de 60 minutos começa a contar no momento que você inicia o exame. Se a sua sessão
sofrer algum tipo de problema, não entre em pânico. Faça login novamente no site CourseWebs e
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continue de onde você parou, com uma perda mínima no tempo. Se você tiver algum problema
mais sério com a sua conectividade Internet, por favor, contate o diretor de exame.

Após o Exame
Após submeter suas respostas você será notificado imediatamente se passou ou não no exame. Em
ambos os casos, o Relatório do Exame (Exam Report) irá identificar quais áreas ficaram abaixo da
média necessária para aprovação. Você não irá receber um resultado numérico; somente o retorno
se passou ou rodou. Você também irá receber uma mensagem por e-mail com um resumo de seu
desempenho.

Próximos Passos ao Passar
Os parabéns são merecidos, já que este não é um exame fácil. Você receberá por e-mail um
certificado com o seu nome e a data que você passou no Exame de Admissão. Você terá um ano
para fazer o Exame de Julgamento de Cerveja BJCP, pelo contrário você terá que refazer o Exame
de Admissão. É recomendável que você faça um pré-registro para um Exame de Julgamento de
Cerveja em sua região antes de tentar fazer o Exame de Admissão, já que as vagas nesses exames
são limitadas. Por favor, esteja preparado para levar uma cópia do certificado de aprovação no dia
do Exame de Julgamento de Cerveja para comprovar que você passou no Exame de Admissão.

Próximos Passos ao Reprovar
Infelizmente isso irá ocorrer, mas pode ser resolvido com mais estudo e preparo. Você só poderá
realizar o exame uma vez com cada usuário cadastrado, então se precisar refazê-lo terá que se
inscrever no Exame de Admissão com um usuário diferente. Isto é importante, já que você não
poderá refazer o exame com o mesmo usuário, mesmo que você pague a taxa adicional. O BJCP
não pode devolver o dinheiro para quem não seguir essas instruções.

Registrando-se no Exame de Admissão do BJCP
O link para o exame é bjcp.coursewebs.com. Você precisará clicar no link no rodapé da página para
se registrar/inscrever no exame. Isto abrirá uma tela onde o Exame de Admissão no BJCP pode ser
adicionado a um carrinho e pago utilizando cartão de crédito através de um site seguro. Antes de
terminar, será solicitado que você crie uma conta com informações necessárias que incluem uma ID
de usuário, seu nome, senha e seu endereço de email. A ID de usuário só pode ser usada uma vez,
independente de você passar ou reprovar no exame. Após completar o registro, você pode avançar
para a interface de pagamento. Uma vez que este passo for completado, você poderá iniciar o
Exame de Admissão. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, envie um e-mail para os Diretores de
Exame BJCP em exam_director@BJCP.org antes de iniciar o exame online, já que o relógio de 60
minutos não pode ser reiniciado. Boa sorte!

Informações Adicionais
Por favor, note que todas as questões do exame estão sujeitas a direitos autorais e não podem ser
publicadas ou copiadas sem o consentimento expresso do BJCP e seus autores (Kevin Pratt, David
Teckam, Scott Bickham e Tom Eagan).
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