


GESTÃO E GOVERNANÇA DE TI –
ITIL 4

Prof. Fernando Pedrosa
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❏ Gestão e Governança de TI
• ITIL 4

Assuntos que abordaremos

ITIL 4
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❏ Guia de melhores práticas para gerenciamento de serviços de TI

❏ Não é uma metodologia

❏ Baseada em:

• Sistema de Valor de Serviço (SVS)

• 4 Dimensões

• 7 Princípios Orientadores

• 34 Práticas de Gerenciamento

ITIL 4 – o que é?

❏“Meio que permite a cocriação de valor ao facilitar a
obtenção dos resultados que os clientes desejam, sem que
eles precisem gerenciar custos e riscos específicos”

Definição: Serviço
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❏Para suportar um abordagem holística, a ITIL define
quatro dimensões que são críticas para o gerenciamento
de serviços:

• Organizações e Pessoas (aspecto humano)

• Informação e Tecnologia (aspecto técnico)

• Parceiros e Fornecedores (ecossistema de serviços)

• Fluxos de Valor e Processos (como o trabalho acontece)

Modelo de Quatro Dimensões

Princípio Descrição

Foque em valor
• Tudo que a organização precisa mapear para criar valor para as partes 

interessadas
• Engloba muitas perspectivas, incluindo a experiência de clientes e usuários

Comece onde você está
• Não comece “do zero” sem antes considerar o que pode ser aproveitado na 

organização 
• O estado atual deve ser investigado e completamente entendido

Progrida iterativamente com 
feedback

• Não faça tudo ao mesmo tempo
• Organize o trabalho em seções menores e mais facilmente gerenciáveis
• Utilize feedback em cada etapa do processo

Tabela: Princípios Orientadores
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Princípio Descrição

Colabore e promova a 
visibilidade

• Trabalhar em parceria produz melhores resultados e sucesso de longo 
prazo

• O trabalho deve ser transparente e as informações devem ser o mais 
visíveis possível

Pense e trabalhe de forma 
holística

• Considere o serviço como um todo, e não apenas suas partes isoladas
• Integre tecnologia, informações, pessoas, organizações, parceiros, acordos 

(tudo deve ser coordenado)

Tabela: Princípios Orientadores (cont.)

Princípio Descrição

Mantenha a simplicidade e 
praticidade

• Se um processo, serviço, ação ou métrica não produzir nenhum valor, 
elimine-o

• Use o menor número de passos possível para completar uma tarefa

Otimize e automatize 
• Recursos de todos os tipos, principalmente de RH, devem ser usados da 

melhor forma
• Elimine tudo que for desperdício e use a tecnologia sempre que possível

Tabela: Princípios Orientadores (cont.)
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❏ Para o gerenciamento de serviço funcionar corretamente, ele
precisa trabalhar como um “sistema”

❏ O Sistema de Valor de Serviço (SVS) descreve como os
componentes e atividades da organização trabalham juntos como
um sistema:

• Entradas: oportunidade e demanda

• Saídas: criação de valor

• Componentes: governança, princípios, práticas, melhoria contínua e cadeia de valor
de serviço

SVS – Sistema de Valor de Serviço

SVS – Sistema de Valor de Serviço (esquema)
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CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-CE

Na ITIL 4, a cadeia de valor de serviço (CVS) é composta por práticas e pelo sistema
de valores de serviço (SVS).

13

14



CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle
Externo - Especialidade: Tecnologia da Informação

Quanto ao aspecto de abrangência, de forma similar ao COBIT 5, a ITIL 4 descreve uma abordagem holística
no gerenciamento de serviços, nas seguintes dimensões: planejamento e estratégia do serviço; desenho e
construção do serviço; entrega e suporte de serviços; monitoramento e melhoria contínua do serviço.

A cadeia de valor do serviço, um dos componentes principais da ITIL, pode ser adaptada para gerenciar
serviços em organizações onde a tecnologia da informação (TI) é centralizada ou que implementem a
abordagem DevOps.

A estrutura da ITIL 4 é composta pelo modelo de quatro dimensões e pelo sistema de valor de serviço; neste,
incluem-se a governança e as práticas da ITIL.

CESPE / CEBRASPE - 2020 - Ministério da Economia

Na ITIL 4, os processos de gerenciamento do catálogo de serviços e gerenciamento da demanda fazem parte do
estágio denominado estratégia de serviço.

Em relação à organização do consumidor, o provedor do serviço deve ser uma entidade externa.

O mesmo papel de consumidor de serviços é compartilhado entre consumidor, usuário e patrocinador.
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CESPE / CEBRASPE - 2020 - Ministério da Economia

A governança é um dos componentes do SVS (service value system) da ITIL 4.

De acordo com a ITIL 4, informação e tecnologia formam uma perspectiva para a entrega de serviços.

A ITIL 4 possui prática específica para o gerenciamento de infraestrutura, a qual visa supervisionar as
plataformas usadas pela organização, estando preparada para tecnologias como chatbots, inteligência
artificial e gerenciamento de dispositivos móveis.

OBRIGADO

Prof. Fernando Pedrosa
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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

https://www.instagram.com/p/B74PyOzj5V3/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/prazer-um-eterno-estudante/

Prof. Raphael Lacerda

DICAS E AGENDA!

@canetas.pretas

@canetaspretas
@lacerdaphjobs
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AGORA EM ÁUDIO TBM!
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SEU LUGAR É AQUI!!!

@canetas.pretas

CONCURSEIRO
X
APROVADO
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In a nutshell

Prof. Raphael Lacerda
https://www.treinaweb.com.br/blog/conheca-os-principais-algoritmos-de-ordenacao/

Os algoritmos de ordenação são utilizados para os mais diversos cenários de
dados. Apesar de terem o mesmo objetivo (ordenação), possuem diferentes
complexidades em relação ao número (n) de elementos a serem ordenados.
O “quiksort” se destaca como um dos algoritmos mais rápidos para
ordenação. No pior caso, a complexidade “quicksort” será:

A O(logn) B O(n logn) C O(n) D O(n²) E O(n )

UFPE/2019

Prof. Raphael Lacerda

25

26



IF-BA/2019

Prof. Raphael Lacerda

Assinale a alternativa que contém o percurso em pré-ordem após a inserção
de um nó contendo o valor 23.

A 23, 20, 10, 30, 25, 35

B 23, 20, 10, 30, 35, 25

C 25, 20, 23, 10, 30, 35

D 25, 20, 10, 23, 30, 35

E 23, 20, 10, 25, 30, 35

FOMENTO-PR/2018

Prof. Raphael Lacerda

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a sequência dos
números presentes na árvore quandoum percurso em pós-ordem é
realizado nela.

A 6 13 17 27 33 42 48

B 6 17 13 33 48 42 27

C 27 13 6 17 42 33 48

D 27 13 42 6 33 17 48

E 48 42 33 27 17 13 6
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Prof. Raphael Lacerda

TJ-RN/2020
A especificação BPMN permite descrever modelos de processos de negócio,
utilizando uma notação simples e de fácil compreensão pelos leitores. Para
construir os modelos, é necessário conhecer os elementos gráficos que
representam os conceitos do BPMN. Os elementos Intermediate Event, Sub-
Process e Mensagem Flow são representados, respectivamente, pelas
figuras:

Prof. Raphael Lacerda

TJ-RN/2020
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Prof. Raphael Lacerda

O que fazer?

http://blog.iprocess.com.br/2013/01/bpmn-modelando-processos-de-negocio-com-elementos-avancados-parte-i/

Prof. Raphael Lacerda

DECORAR!

http://www.bpmb.de/index.php/BPMNPoster
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Prof. Raphael Lacerda

mas da 
pra começar
pelo básico!

FLUXO 

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx

Prof. Raphael Lacerda

mas da 
pra começar
pelo básico!

CONEXÃO 

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx
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Prof. Raphael Lacerda

mas da 
pra começar
pelo básico!

SWINLANES 

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx

Prof. Raphael Lacerda

mas da 
pra começar
pelo básico!

ARTEFATOS 

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx
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VAMOS
VER

SE
VC ENTENDEU!

Prof. Raphael Lacerda

Relacione os principais elementos descritivos dentro do BPMN, da coluna da
esquerda, com o seu respectivo símbolo básico da coluna da direita:

(1) eventos (A) retângulo

(2) gateways (B) losango

(3) atividades (C) círculo

Prof. Raphael Lacerda

TRE-PA/2020
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Quanto a notação BPMN analise as afirmativas abaixo:

I. os objetos de fluxo são divididos em três tipos: Atividades, Eventos e
Gateways.

II. uma seta com linha contínua representa um gateway.

III. os eventos são representados por meio de círculos.

Prof. Raphael Lacerda

TRE-PA/2020

O Business Process Model and Notation − BPMN define diversos elementos
gráficos utilizados na modelagem de processos de negócio. No BPMN o
elemento gráfico

A seta com linha contínua representa uma mensagem

B losango representa um gateway

C retângulo representa um evento

D envelope representa um “pool” (raia).

E círculo representa uma atividade

Prof. Raphael Lacerda

Pref. PI/2019
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Prof. Raphael Lacerda

INDURB/2020
Na representação de processos de negócio por meio de diagramas BPMN,
uma raia simboliza os papéis, as áreas ou as responsabilidades no processo.

Prof. Raphael Lacerda

O que é BPMN?
2013

O BPMN (Bussiness Process Management Notation) registra um conjunto de
notações utilizadas para o mapeamento de processos.

2013

O BPMN é uma metodologia que permite a construção de modelos lógicos
para a automação de processos.
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Prof. Raphael Lacerda

SEFAZ-AL/2020
O objetivo da modelagem de processos, conjunto de atividades envolvidas
na criação de representações de processos de negócio propostos, é criar
uma representação do processo de maneira completa e precisa sobre seu
funcionamento.

Prof. Raphael Lacerda

TRE-PA/2020
Quanto ao BPM CBOK (versão 3) e com base nas imagens abaixo, assinale a
alternativa que especifica qual a imagem representa um MODELO, um
DIAGRAMA e um MAPA conforme a sequência abaixo (de cima para baixo):
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Prof. Raphael Lacerda

TRE-PA/2020
Assinale a alternativa correta

A MAPA - DIAGRAMA - MODELO

B MODELO - DIAGRAMA - MAPA

C DIAGRAMA - MAPA - MODELO

D MAPA - MODELO - DIAGRAMA

Cespe/TCE-RJ/2021

A cadeia de valor do serviço, um dos componentes principais da ITIL, 
pode ser adaptada para gerenciar serviços em organizações onde a 
tecnologia da informação (TI) é centralizada ou que implementem a 
abordagem DevOps.
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Cespe/TCE-RJ/2021

Cespe/TCE-RJ/2021

https://www.itsmnapratica.com.br/tu
do-sobre-itil/
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Cespe/TCE-RJ/2021

Cespe/2021

Com a implantação do Kubernetes, é obtido um cluster com pelo menos 
um nó de trabalho (worker node); os nós de trabalho, por sua vez, 
hospedam vários componentes da carga de trabalho do aplicativo. 
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Cespe/2021

Cespe/2021

Julgue o item a seguir, referentes ao conjunto de práticas de 
desenvolvimento de software, operação e de apoio envolvidas (DevOps).  
Para tornar a integração contínua mais efetiva no DevOps, é 
recomendável centralizar todos os commits em uma máquina de 
integração.
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Cespe/2021

As alterações efetuadas em arquivos e diretórios copiados de uma 
camada base para dentro de um container docker, por padrão, são vistas 
pelos múltiplos containers do mesmo sistema de arquivos. 

Cespe/2021

Na gestão da configuração em que se observa os valores do DevOps, é 
importante implantar imediatamente as versões desenvolvidas no 
ambiente de produção, cabendo, nesse contexto, à equipe de 
desenvolvimento a criação de scripts automatizados para a garantia da 
integração contínua.
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Cespe/2021

Computação em nuvem, privacidade e DevOps são exemplos de área de 
foco no COBIT e todas elas podem ser abordadas por um conjunto de 
objetivos de governança.

Cespe/2020

As aplicações conteinerizadas gerenciadas por plataformas nativas de 
nuvem não exercem controle sobre seus ciclos de vida.
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Cespe/2020

Um contêiner é definido como um sistema operacional completo, 
incluindo-se o kernel e um conjunto de aplicações.

Container vs Virtual Machine

https://www.weave.works/blog/a-practical-guide-to-choosing-between-docker-containers-and-vms
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Cespe/2020

Uma imagem de contêiner tem como característica a imutabilidade, ou 
seja, ela não muda após a sua construção; no entanto, ela pode ser 
configurada.

https://docs.docker.com/engine/refe
rence/commandline/commit/

Cespe/2020

DevOps é uma tecnologia que pode ser empregada somente em 
softwares da categoria open source.
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Cespe/2020

No COBIT 2019, o domínio construir, adquirir e implementar dispõe de 
um processo específico para gerenciar e implantar iniciativas ágeis no 
desenvolvimento e no gerenciamento de soluções associadas ao Scrum e 
à DevOps.

Cespe/2020

No COBIT 2019, o domínio construir, adquirir e implementar dispõe de 
um processo específico para gerenciar e implantar iniciativas ágeis no 
desenvolvimento e no gerenciamento de soluções associadas ao Scrum e 
à DevOps.
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Cespe/2020

Em DevOps, ao submeter o código ao sistema de controle de versão, o 
desenvolvedor utiliza, entre outros, o teste de carga (estresse), que, 
basicamente, mede e avalia o tempo de resposta, o número de 
transações e outros requisitos sensíveis ao tempo. 

Cespe/2020

As organizações DevOps não possuem controles eficientes como, por 
exemplo, a separação de tarefas e revisões de segurança manuais ao 
final do projeto; por isso, o DevOps é incompatível com segurança da 
informação e conformidade.
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Cespe/2020

DevOps permite que os desenvolvedores aumentem a sua produtividade.

Cespe/2020

A técnica de integração contínua, de uso fundamental para DevOps, 
estabelece que o código seja compilado para cada mudança e que sejam 
executados testes automatizados minimamente confiáveis. 
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FCC/2018

No âmbito da infraestrutura, uma das vantagens DevOps é

A realizar deploy sob controle manual de especialistas.

B estabelecer uma divisão bem delimitada entre infraestrutura e 
desenvolvimento.

C possuir um ambiente aberto (não padrão) sem muitos controles.

D ter a infraestrutura como código.

E fazer com que cada etapa do processo seja aprovada formalmente pelos 
gerentes.

Cesgrario/2021

No âmbito de DevOps, o termo “shift left testing” significa que os testes devem

A ser feitos junto com a entrada em operação do produto.

B ser feitos apenas no ambiente de desenvolvimento.

C ser feitos apenas por meio de ferramentas de automação de testes. 

D ser feitos desde as fases iniciais do ciclo de vida do produto. 

E dirigir o desenvolvimento do produto.
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Modelo Tradicional

https://medium.com/revista-
tspi/descubra-o-que-%C3%A9-
shift-left-testing-b67116b79a0c

Shift Left Testing

https://medium.com/@qavengers/s
hift-left-testing-62e03d809cc3

69

70



Shift Left Testing

https://medium.com/@qavengers/s
hift-left-testing-62e03d809cc3

Quanto à gestão ágil de projetos com Scrum e às noções gerais de DevOps,
julgue os itens subsecutivos.

Integração contínua, entrega contínua, teste contínuo, monitoramento
contínuo e feedback são algumas práticas d

Integração Contínua
Prof. Raphael Lacerda

STF/2013
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Prof. Raphael Lacerda

Analise o código Python a seguir. x = [1,2,3,4,5]

print (x[-1]) Assinale a opção que indica a saída produzida pela execução desse
código.

A [1,2,3,4,5]

B 1

C [5,1]

D 5

E [5,4,3,2,1]

FGV/Imbel/2021

Prof. Raphael Lacerda

Analise o código Python a seguir. x = [1,2,3,4,5] print (x[::-1]) Assinale a opção
que indica a saída produzida pela execução desse código.

A [1,2,3,4,5]

B 1

C [5,1]

D 5

E [5,4,3,2,1]

FGV/Imbel/2021
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Na linguagem de programação Python, existem 3 estruturas para armazenar
dados indexados. A estrutura cujos valores são imutáveis depois de sua criação é
conhecida como

A lista.
B operador.
C tupla.
D classe.
E dicionário.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/SEED-PR/2021

x=7*3**2%4
print (x)

Assinale a opção que corresponde à saída que o compilador Python
apresentará para os comandos em questão.
A 1
B 3
C 7
D 15
E 15.75

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/SEED-PR/2021
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Na linguagem Python, as listas são coleções de qualquer tipo de
objetos, com exceção das próprias listas, e seus elementos são
alteráveis.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/CODEVASF/2021

Considere os seguintes operadores:
Exponenciação Comparação de Igualdade Módulo (Resto da Divisão)
Assinale a lista dos símbolos que, respectivamente, representam
esses operadores no Python:
a) ^ == mod
b) ** == %
c) ** = %
d) ** = mod
e) ^ = mod

Prof. Raphael Lacerda

MPE/AL/2021
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Uma cientista de dados necessita gerar um número randômico entre
1 e 15 na linguagem Python. Assinale a alternativa que apresenta o
código correto que essa cientista de dados deve escrever.
A
init{
from random import randint print (randint(1, 15))}

Prof. Raphael Lacerda

MJSP/2020

B
from random import randint
print (randint(1, 15))

C
import random;
print (randint(1, 15));

Prof. Raphael Lacerda

MJSP/2020
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D
import random print (random(1, 15))
E
from random import randnum print (randnum(1, 15))

Prof. Raphael Lacerda

MJSP/2020

Assinale a alternativa que apresenta o código Python que implementa
corretamente uma função para o cálculo da área de um retângulo,
bem como o código que imprime o seu resultado.
A
def area_retangulo(comp, larg){
return comp * larg}
print(' A área é ' +
area_retangulo (2,4))

Prof. Raphael Lacerda

MJSP/2020
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B
func area_retangulo(comp, larg): return comp * larg print(' A área é '
||
area_retangulo (2,4))
C
def area_retangulo(comp, larg)(

return comp * larg);
print(' A área é {}' .format (area_retangulo (2,4)))

Prof. Raphael Lacerda

MJSP/2020

D
func area_retangulo(comp, larg): return comp * larg; println(' A área é
' +
area_retangulo (2,4))
E
def area_retangulo(comp, larg):
return comp * larg
print(' A área é {}' .format
(area_retangulo (2,4)))

Prof. Raphael Lacerda

MJSP/2020
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Um desenvolvedor implementou um programa para exibir a média de
um dado retirado de uma grande base de dados. Para isso, foi
utilizada a linguagem Python. O trecho do código que mostra o
resultado é apresentado a seguir. Assinale a alternativa correta
acerca desse trecho de código sabendo que a média do usuário foi
75.

print('Sua média foi {}.'.format(med))

Prof. Raphael Lacerda

MJSP/2020

A
O programa imprime: Sua média foi 75.
B
O programa imprime: Sua média foi {}.
C
O programa imprime: Sua média foi Null.
D
O programa apresenta um erro na impressão porque tenta converter tipo
numérico em caractere.
E
O programa apresenta um erro na impressão, pois não apresenta o formato
do valor.

Prof. Raphael Lacerda

MJSP/2020
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Analise o seguinte código Python, escrito por um cientista de dados, e
assinale a alternativa correta.
In [01]: num = 88 In [02]: print ('par' if num%2 == 0 else 'ímpar')

A O resultado da execução de código é a informação ‘ímpar’ na tela.
B O código apresenta como resultado “1” na linha [02], pois num%2 == 0 é
uma atribuição e não uma comparação.
C O código executado apresenta na tela o resultado ‘0’.
D O resultado da execução de código é a informação ‘par’ na tela.
E O código gera um erro, pois na linha [02] o comando if...else não está
correto.

Prof. Raphael Lacerda

MJSP/2020

Analise o seguinte código Python, escrito por um cientista de dados, e assinale a
alternativa correta.
In [01]: nome = input("Qual o seu nome? ") In[02]: print(nome)

A O código não irá funcionar pois está faltando ‘;’ ao final de cada linha.
B O uso da função input está incorreto, pois ela tem que ser chamada em uma
nova linha.
C O resultado do comando print é apresentar na tela o nome informado pelo
usuário.
D Falta a estrutura correta de criação de uma classe para a execução do
comando.
E Falta definir o tipo da variável nome, por isso o programa não irá executar.

Prof. Raphael Lacerda

MJSP/2020
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Um analista do MJSP armazenou nomes e ID no seguinte programa Python:
01 dados = {

02 'Machado de Assis': 7575,

03 'Santos Dumont': 7475,

04 'Rui Barbosa': 1675,

05 };

Prof. Raphael Lacerda

MJSP/2020

Agora, o analista necessita apresentar em tela o ID 7475 referente ao nome
informado. Assinale a alternativa que apresenta o código correto para
imprimir esse ID na tela para o usuário.

A print(7475);
B print(dados[nome], ID==7475);
C print(ID, ‘Santos Dumont’);
D print(dados == ‘Santos Dumont);
E print(dados['Santos Dumont']);

Prof. Raphael Lacerda

MJSP/2020
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Um analista do MJSP implementou o seguinte programa em Python:

01 a = [1, 2, 3];
02 b = list(a);
03 print(a);
04 print(b);
05 print(a==b);
06 print(a is b);

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado do programa
quando executado.

Prof. Raphael Lacerda

MJSP/2020

Microservices

Prof. Raphael Lacerda

Microservice architectures will use 
libraries, but their primary way of 
componentizing their own software 
is by breaking down into services. 
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Tradicional X 
Microservices

Prof. Raphael Lacerda

Monolith First

Prof. Raphael Lacerda

"...you shouldn't start a new project 
with microservices, even if you're 
sure your application will be big 
enough to make it worthwhile..."
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Formas de comunicação

Prof. Raphael Lacerda

12 Fatores

Prof. Raphael Lacerda
Prof. Raphael Lacerda
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12 Fatores

Prof. Raphael Lacerda

Base de código

Prof. Raphael Lacerda
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ME/2020
Na situação em que vários aplicativos desenvolvidos e baseados em
microsserviços com abordagem de containers devem ser disponibilizados
aos usuários de uma organização, é correto instalar e configurar a OpenShift
Container Platform, que é a solução de gerenciamento de containers da
RedHat, pois não há solução da Microsoft que oferte serviços de Kubernetes
para disponibilização desses aplicativos.

SLU-DF/2019
Uma das vantagens da utilização de uma arquitetura de microsserviços é a
possibilidade de isolamento de eventuais falhas no software.
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ABIN/2018
Em uma arquitetura de microsserviço, caso sejam criados vários sistemas, a
falha de algum deles não afetará os demais sistemas.

STJ/2018
Uma arquitetura de microsserviços consiste em uma coleção de pequenos
serviços autônomos, cada qual independente e com a atribuição de
implementar uma única funcionalidade.
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MPE-PI/2018
Um princípio básico dos microsserviços é que cada serviço gerencia seus
próprios dados, sendo responsável pelo armazenamento particular desses
dados e também pela execução em seus próprios processos.

MPE-PI/2018
Para implementar um web service de baixo overhead que tenha recursos
identificáveis e localizáveis por meio de uma URI (Uniform Resource
Identifier) mediante o protocolo HTTP, pode-se utilizar o REST
(Representational State Transfer).

103

104



EMAP/2018
Os microsserviços são serviços autônomos, independentes e implantáveis
independentemente.

A arquitetura de microsserviços, abordagem em que o aplicativo é desenvolvido
em uma única unidade contendo pequenos serviços, dependentes entre si, que
se comunicam com um ente central denominado biblioteca de componentes,
propicia o gerenciamento centralizado desses serviços para automatizar a
segurança.

STJ/2015
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OBRIGADO!
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Prof. Raphael Lacerda
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ENGENHARIA DE SOFTWARE

Prof. Fernando Pedrosa
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❏ Engenharia de Software:
• Modelos de Ciclo de Vida
• Métodos Ágeis (XP e Scrum)
• Arquitetura de Software
• Testes
• SOA e Web Services

Assuntos que abordaremos

Engenharia de Software –
Metodologias de 
Desenvolvimento  (inclusive 
métodos ágeis)    
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Metodologias de Desenvolvimento

CESPE / CEBRASPE/TCE-RJ/2021

Julgue o item que se segue a respeito da prototipação relacionada ao desenvolvimento
de software.

Entre as atividades de prototipação de software, está o desenvolvimento rápido de
software para validar requisitos.
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CESPE / CEBRASPE/SLU-DF/2019

Acerca de conceitos e disciplinas da engenharia de software, julgue o item que se
segue.

No modelo de desenvolvimento de software em cascata, a abordagem é orientada ao
risco e as tarefas são organizadas nos seguintes ciclos: determinar objetivos, identificar
e resolver riscos, desenvolver e testar, e planejar a próxima iteração.

CESPE - 2018 - EBSERH - Analista de Tecnologia da Informação

Acerca de gerência de projetos, julgue o item a seguir.

No ciclo de vida incremental, o escopo do projeto é geralmente determinado no início,
mas as estimativas de custo e de tempo são rotineiramente modificadas pela equipe à
medida que o entendimento do produto final do projeto aumenta.
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❏ Práticas:
• Metáfora, Projeto simples, Pequenas versões, Refatoração, Programação

em pares, Propriedade coletiva do código, Padrão de codificação,
Ritmo sustentável, Reuniões em pé, Cliente sempre presente,
Desenvolvimento Orientado a Testes, Integração Contínua, Planejamento
Incremental

❏ Valores:
• Comunicação, Simplicidade, Feedback, Coragem, Respeito

XP (resumo)

❏ Papeis:
• Product Owner, Time de Desenvolvimento e Scrum Master

❏ Cerimônias:
• Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective

❏ Artefatos (mais importantes):
• Backlog do Produto, Backlog da Sprint, Incremento do Produto,

Burndown Chart

Scrum (resumo)
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❏ Linguagem menos prescritiva, mais clara e acessível
❏ Comprometimentos de Artefatos:

❏ Product Backlog – Product Goal (longo prazo)

❏ Sprint Backlog – Sprint Goal

❏ Incremento – Definition of Done

❏ Scrum Team (Accountabilities) - Product Owner, Scrum Master e
Developers (auto-gerenciados)

❏ Sprint Planning – What, How and Why

❏ Daily Scrum – Três Perguntas

Scrum 2020 (novidades - resumo)

CESPE / CEBRASPE/Ministério da Economia/2020

Julgue o item seguinte, a respeito de programação ágil com XP (extreme
programming).

O refactoring de código não faz parte do modelo XP, visto que a expectativa é a
entrega ágil, e não deve ser considerada em tempo de projeto a recriação de código
para aprimoramento.
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CESPE / CEBRASPE/Ministério da Economia/2020

Julgue o item seguinte, a respeito de programação ágil com XP (extreme
programming).

Os programadores trabalham em pares para que um possa verificar e apoiar o trabalho
do outro e, assim, realizem um bom trabalho.

CESPE / CEBRASPE/CODEVASF/2021

A respeito de arquitetura e engenharia de software, julgue o item a seguir.

Na metodologia Scrum, é feita na sprint planning a seleção dos itens do backlog que
serão desenvolvidos durante a sprint; depois de fechado o seu escopo, a sprint não
poderá mais ser alterada.
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36. CESPE / CEBRASPE/Ministério da Economia/2020

A respeito do Scrum, julgue o item a seguir.

Uma forma de acompanhar a produtividade é fazer uso de um gráfico de Burndown,
no qual é possível visualizar a expectativa de produtividade ideal do projeto e
comparar com a produtividade real.

Arquitetura de Software
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Arquitetura do Sistema
❏ Arquitetura de software é a organização ou a estrutura dos componentes significativos

do sistema que interagem por meio de interfaces

❏ É composta de:

• Componentes de software

• Suas propriedades visíveis externamente

❏ O relacionamento entre os componentes

❏ Forma a espinha dorsal para se construir softwares efetivos

O que constitui uma boa arquitetura?
❏ Baixo Acoplamento

• É o grau de dependência de um determinado módulo do programa em
relação a outros módulos

❏ Alta Coesão

• É a medida do quão fortemente relacionadas são as responsabilidades de
um módulo
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Arquitetura em Camadas
❏ Uma forma de organizar a arquitetura é através de camadas de software. Cada

camada provê um conjunto de funcionalidades em determinado nível de abstração

❏ Arquitetura:

• Monolítica

• Two-Tier (Interface + Aplicação -> SGBD)

• Three-Tier (Apresentação + Regras de Negócio + Acesso a Dados)

• Arquitetura Web (N-Tier -> browser como cliente universal)

Modelo MVC

Controlador

Visão

Modelo
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Interações entre as camadas

CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE 
Para acelerar os resultados e as entregas do desenvolvimento de um sistema, optou-se pelo uso
de metodologias ágeis e pelo emprego de um quadro Kanban (lista de atividades para fazer,
fazendo e prontas). Para a modelagem visual do sistema, optou-se pela linguagem de modelagem
unificada (UML 2.2) como apoio à análise e ao projeto orientado a objetos. O gerente do projeto
deseja adotar o padrão de arquitetura modelo-visão-controle (MVC), buscando um baixo
acoplamento entre os componentes da aplicação.

Considerando desenvolvimento do sistema descrito nessa situação hipotética bem como os
conceitos de engenharia de software, julgue o item que se segue.

De forma coerente com a orientação recebida do gestor, o padrão de projeto Observer pode ser
adotado para aprimorar a implementação do MVC.
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CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ
Na arquitetura em três camadas, a camada de apresentação define a lógica da
interface do usuário.

A principal característica da arquitetura em três camadas é a criação de aplicativos
estáticos por meio do isolamento das camadas, mas de forma a manter a dependência
básica entre todas elas.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF
Na arquitetura modelo-visão-controlador (MVC), o controlador contém o
conteúdo e a lógica de processamento da aplicação
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Testes de Software

Testes - Abordagens
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Testes - Estágios

Testes - Tipos
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CESPE / CEBRASPE/STM/2018

Julgue o seguinte item, relativo a teste de software.

Testes de regressão servem ao propósito de verificar se o sistema pode operar na
carga necessária, fazendo-a regredir constantemente até que o comportamento de
falha do sistema seja testado ou que defeitos sejam identificados.

CESPE / CEBRASPE/TJ-PA/2020
No processo de teste de software, o beta teste é

a) realizado por uma equipe de teste independente.

b) realizado pelos clientes no local de trabalho do desenvolvedor de software.

c) realizado por clientes em seu próprio local de trabalho.

d) útil para testar software sob medida.

e) executado o mais cedo possível no ciclo de vida.

135

136



CESPE / CEBRASPE/TCE-MG/2018
O planejamento de testes é governado pela necessidade de selecionar alguns poucos
casos de teste de um grande conjunto de possíveis casos. O exame que avalia se um
grupo de entrada de dados resultou nas saídas pretendidas, levando-se em
consideração a especificação do programa, é denominado teste

a) de stress.

b) da caixa preta.

c) da caixa branca.

d) da caixa cinza.

e) de integração.

Engenharia de Software –
Web Services

137

138



Web Services
❏Web Services são um conjunto de protocolos e tecnologias que

têm como objetivo integrar sistemas heterogêneos

❏ São componentes de aplicativos autocontidos, autodescritos e não
proprietários

❏ Utilizam XML para a troca de mensagens padronizadas

SOAP
❏ É o protocolo de encapsulamento e transferência estruturada de

dados em formato XML

• Via de regra, utiliza HTTP como mecanismo de transporte

❏ Independe de tecnologia ou linguagem de programação

❏ Consiste de três elementos:

• Envelope, Cabeçalho e Corpo
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WSDL
❏Web Services Description Language

❏ Linguagem de descrição de Web Services, baseada em XML, que
especifica formas de acesso das operações e métodos disponíveis

❏ Os serviços são descritos como endpoints (portas) que operam em
mensagens com informações orientadas a documentos e
procedimentos

WSDL (Cont.)
❏ Com a descrição do serviço, a implementação do Web Service

pode ser feita em qualquer linguagem de programação

❏ Define um XML Schema para descrever o Web Service

❏ É possível gerar um WSDL a partir de definições de interface
escritas em linguagens de programação
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UDDI
❏ Universal Description, Discovery and Integration

❏ Serviço de diretório, baseado em XML, em que é possível registrar e localizar
Web Services

❏ Estabelece um padrão de descoberta que define como são as organizadas as
informações de descrição dos serviços, permitindo sua descoberta

❏ Possui interfaces para Publicação (Publisher Interface) e Busca (Inquiry Interface)

CESPE / CEBRASPE/Ministério da Economia/2020

Acerca dos padrões UDDI, SOAP e REST, julgue o item a seguir.

O SOAP trata sobre a especificação para a troca de informação entre sistemas
utilizando a XML, com suporte a interfaces orientadas a métodos e documentos.
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CESPE / CEBRASPE/Ministério da Economia/2020

Julgue os seguintes itens, a respeito de web services e do padrão SOA (service-oriented
architecture).

Um corpo de lógica exposto como um web service está impedido, por restrições
técnicas de comunicabilidade, de se tornar acessível a qualquer parte da empresa,
mesmo que exista suporte à tecnologia de troca de mensagens de web service
correspondente.

CESPE / CEBRASPE/TJ-AM/2019

Com relação à interoperabilidade entre sistemas, julgue o item seguinte.

Diferentemente do que ocorre em serviços web embasados em SOAP, as solicitações e
as respostas dos serviços REST não são empacotadas em envelopes.
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