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QUESTÃO NÚMERO 81

GABARITO PRELIMINAR: Letra E.

COMENTÁRIO: A afirmativa I está correta. O gerenciamento do escopo é a área de conhecimento
responsável por garantir que todo o trabalho necessário faça parte do projeto. Afinal, ele precisa incluir
as atividades a serem realizadas pelas equipes para entregar um serviço ou produto, evitando que o
escopo tenha que ser ampliado ao longo do caminho. Ainda, da mesma maneira que nenhuma
atividade deve ficar de fora, também é preciso evitar que outras desnecessárias façam parte do escopo
do projeto. Do contrário, a empresa corre o risco de desperdiçar tempo e recursos.

A afirmativa II também está correta. O orçamento costuma ser uma das maiores preocupações dos
gestores. Afinal de contas, o projeto precisa ser realizado com os recursos financeiros disponíveis, ou
seja, deve estar dentro do orçamento previamente aprovado. Isso inclui materiais, equipamentos,
serviços, mão de obra, entre outros. Além de abordar a estimativa de custos para a execução do projeto,
essa área de conhecimento apresenta os melhores métodos para determinar o orçamento e controlar os
gastos ao longo de todo o ciclo.

A afirmativa III está errada. O gerenciamento de comunicações trata sobre os processos cruciais para
que as informações sejam coletadas, armazenadas, distribuídas e usadas de forma apropriada. Isso
significa que a maneira como as informações são transmitidas deve ser definida assim como o nível de
detalhamento, o conteúdo e o formato. Até mesmo a responsabilidade por comunicar certas
informações precisa ser atribuída aos gestores. Quando falamos sobre riscos, estamos nos referindo ao
processo de gerenciamento de riscos.



QUESTÃO NÚMERO 82

GABARITO PRELIMINAR: Letra A.

COMENTÁRIO: Coletar requisitos é um processo da fase de planejamento do escopo e, segundo o
PMBOK esse processo possui o objetivo de definir e documentar as características dos produtos e
serviços do projeto que irão satisfazer as partes interessadas e as expectativas dos steakholders. Essa
definição se encontra alinhada com a definição exposta na questão.

QUESTÃO NÚMERO 83

GABARITO PRELIMINAR: Letra C.

COMENTÁRIO: A afirmativa I está errada. A elaboração do plano de TI (PDTI) é um componente dentro
do domínio de Alinhamento Estratégico e Compliance. Plano de Tecnologia da Informação, ou PDTI,
consiste no principal produto do processo de alinhamento estratégico. Nele estão todos os detalhes de
como a TI irá operar, investimentos a serem realizados e em que momento, o valor que deve gerar de
retorno ao negócio e muito mais.



A afirmativa II está correta. O componente de mecanismos de decisão consiste em definir quem serão
os decisores em relação à TI dentro da organização. Determina o responsável pela decisão em TI no que
diz respeito à arquitetura e infraestrutura, princípios, segurança da informação e outros pontos.

Afirmativa III está errada. Trata do componente de medição de desempenho que está relacionado a
indicadores de desempenho. A medição do desempenho refere-se à determinação, coleta e geração de
indicadores de resultados dos processos e serviços de TI e sua contribuição para o negócio. Modelos
como o BSC (Balanced Scorecard) são utilizados para quantificar estes resultados.

QUESTÃO NÚMERO 84

GABARITO PRELIMINAR: Letra A.

COMENTÁRIO: O alinhamento estratégico e o compliance são a primeira fase do ciclo de vida da
governança de TI.

O alinhamento estratégico é uma prática que garante que processos de negócio e de tecnologia da
informação trabalhem de forma conjunta. Em outras palavras, determina o alinhamento da organização
e da TI em relação às necessidades do negócio.

Para que ele ocorra, é preciso ficar atento a alguns pontos fundamentais:

● Segurança da informação (procedimentos e ações sobre segurança de aplicativos, infraestrutura,
dados, pessoas e organizações);

● Capacidade de atendimento (quantidade de recursos humanos e computacionais necessários para
atender à demanda);

● Necessidades de aplicações (aplicações de TI necessárias para continuidade e estratégias do
negócio);

● Infraestrutura de TI (fundação da capacidade planejada de TI disponível na organização);
● Gestão da demanda (análise da dinâmica do negócio quanto a padrões de atividades);
● Princípios de TI (regras auxiliares da tomada de decisão sobre tudo que envolve TI);
● Arquitetura de TI (padronização de processos, dados e tecnologia de aplicações);
● Estratégia de outsourcing de serviços (terceirização dos serviços de TI);
● Competências (habilidades e conhecimentos indispensáveis);



● Processos e organização (organização funcional da TI);
● Objetivos de desempenho.

Vamos analisar cada uma das afirmativas.

A afirmativa I está correta. O planejamento estratégico da empresa pode ser definido como o
documento formal pelo qual a empresa traça seu caminho para ser bem-sucedida. É um processo-chave
para toda gestão, que deve elaborar um plano estratégico adequado, no qual formalize a estratégia de
negócios de forma a ficar claro para toda a organização.

A afirmativa II também está correta. O conceito de alinhamento estratégico pode ser entendido por unir
a visão de todas as áreas da empresa. Todos os envolvidos no negócio precisam estar em busca dos
mesmos objetivos e estarem motivados para alcançá-los. Neste sentido, o alinhamento estratégico
também é caracterizado pelo foco da empresa na execução do planejamento estratégico de forma
dinâmica, comprometida e efetiva. É fundamental ter estratégias e uma comunicação bem definida para
ajudar durante todo o processo com sua equipe.

A afirmativa III também está correta. O alinhamento estático é derivado da estratégia de TI a partir da
estratégia de negócios. Realizado com base nas estratégias definidas no Plano Estratégico Institucional
(PEI) ou em outro documento. Preocupa-se com os objetivos desejados. O alinhamento estático procura
garantir a sincronização das estratégias de TI com as estratégias organizacionais. Caso as organizações
passem por mudanças constantes e, consequentemente, pela redefinição de suas estratégias, pode ser
necessário um novo alinhamento. Esta nova sincronização é chamada de alinhamento dinâmico. No
alinhamento dinâmico dizemos que a preocupação é com a definição das estratégias de TI em
consonância com as estratégias que de fato estão sendo executadas. O alinhamento dinâmico é a
alteração da estratégia de TI em função da mudança aleatória da estratégia de negócios da empresa.
Realizado com base em alteração do cenário organizacional. Está focado na estratégia realizada e,
portanto, com os objetivos alcançados.

QUESTÃO NÚMERO 85

GABARITO PRELIMINAR: Letra B.

COMENTÁRIO: A Análise SWOT é uma ferramenta que permite a análise do ambiente e que indica os
pontos positivos e negativos da organização ou de um determinado setor. O objetivo da análise SWOT é



fazer um diagnóstico da organização, demonstrando uma síntese das análises dos fatores internos
(forças e fraquezas) e dos fatores externos (oportunidades e ameaças).

Dito isso, vamos analisar cada uma das afirmativas.

A afirmativa I está errada. Os pontos fortes e fracos estão relacionados às forças e fraquezas relativas à
organização, e não a fatores externos. As oportunidades são forças externas que influenciam
positivamente a organização ou setor. Não existe controle sobre essas forças, pois estas podem ocorrer
de diversas formas ou em momentos indeterminados.

A afirmativa II também está errada. Oportunidades são fatores externos, como acabamos de ver.

A afirmativa III está correta. Para a análise SWOT é importante convidar membros de equipes de
departamentos variados. Dessa forma, estarão representadas as ideias de cada parte da empresa.

QUESTÃO NÚMERO 86

GABARITO PRELIMINAR: Letra A.

COMENTÁRIO: A Análise SWOT é uma ferramenta que permite a análise do ambiente e que indica os
pontos positivos e negativos da organização ou de um determinado setor. O objetivo da análise SWOT é
fazer um diagnóstico da organização, demonstrando uma síntese das análises dos fatores internos
(forças e fraquezas) e dos fatores externos (oportunidades e ameaças).

QUESTÃO NÚMERO 87

GABARITO PRELIMINAR: Letra C.

COMENTÁRIO: O SQL é uma linguagem padrão para manipulação de registros em bancos de dados
relacionais. A sigla SQL vem dos termos em inglês “Structured Query Language”, que podem ser
traduzidos para o português como “Linguagem de Consulta Estruturada”. Trata-se ainda de uma
linguagem declarativa que apresenta sintaxe simples e fácil de ser aprendida até por pessoas iniciantes
na área da programação.



A linguagem SQL apresenta uma organização estrutural muito bem definida que divide seus comandos
em vários subconjuntos diferentes.

DDL: significa linguagem de definição dos dados e foi feita para a definir os esquemas conceitual e
interno. É utilizada em SGBDs que a separação dos níveis interno e conceitual não é clara.

SDL: significa linguagem de definição de armazenamento. Quando a separação dos níveis conceitual e
interno, em um SGBD, são bem claras, utiliza-se uma outra linguagem para especificar o esquema
interno.

VDL: significa linguagem de definição de visões. Esta linguagem é utilizada em SGBDs que usam a
arquitetura de três esquemas para definir as visões.

DML: significa linguagem de manipulação dos dados. É usada quando o sistema já está compilado e o
banco de dados está populado, para fazer a manipulação dos dados.

QUESTÃO NÚMERO 88

GABARITO PRELIMINAR: Letra D.

COMENTÁRIO: O catálogo do sistema é o coração de qualquer Sistema de Gerenciamento de Bancos de
Dados (SGBD) de finalidade geral. É uma “mini-base de dados” com a função de armazenar as definições
dos esquemas das bases de dados mantidas pelo SGBD (metadados).

Os catálogos do sistema são os locais onde os sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais
armazenam os metadados do esquema, tais como informações sobre tabelas e colunas, e informações
de controle internas.



QUESTÃO NÚMERO 89

GABARITO PRELIMINAR: Letra C.

COMENTÁRIO: Um datagrama é uma unidade de transferência básica associada a uma rede de
comutação de pacotes (redes de datagrama). Os datagramas são normalmente estruturados em seções
de cabeçalho e carga útil. Os datagramas fornecem um serviço de comunicação sem conexão em uma
rede comutada por pacotes.

Uma rede de datagrama é um de um serviço sem conexão. Não há necessidade de reserva de recursos,
pois não há um caminho dedicado para uma sessão de conexão. Todos os pacotes são gratuitos para
usar qualquer caminho disponível. Como resultado, os roteadores intermediários calculam as rotas em
movimento devido à alteração dinâmica das tabelas de roteamento nos roteadores. Uma vez que cada
pacote é livre para escolher qualquer caminho, todos os pacotes devem ser associados a um cabeçalho
com informações adequadas sobre a origem e os dados da camada superior. A propriedade sem
conexão faz com que os pacotes de dados cheguem ao destino em qualquer ordem, o que significa que
eles podem ser potencialmente recebidos fora de ordem no receptor.

Dito isso, vamos analisar cada uma das afirmativas.

A afirmativa I está correta. Em uma rede de comutação de pacotes, não há necessidade de reserva de
recursos, pois não há um caminho dedicado para uma sessão de conexão.

A afirmativa II também está correta. Um datagrama está dividido em duas áreas, uma de cabeçalho e
outra de dados. O cabeçalho contém toda a informação necessária que identifica o conteúdo do
datagrama. Na área de dados está encapsulado o pacote do nível superior, ou seja um pacote TCP ou
UDP.

A afirmativa III está errada. A comutação de pacotes é um paradigma de comunicação de dados em que
pacotes (unidade de transferência de informação) são individualmente encaminhados entre os nós da
rede através de ligações de dados tipicamente compartilhadas por outros nós. A comutação de pacotes
é realizada na camada de rede (camada 3 do modelo OSI), não na camada de transporte. É na camada
de rede que temos o endereçamento IP de origem e de destino, ela também pode priorizar alguns
pacotes e decidir qual caminho seguir para enviar seus dados.



QUESTÃO NÚMERO 90

GABARITO PRELIMINAR: Letra C.

COMENTÁRIO: Os algoritmos de roteamento com vetor de distância operam fazendo cada roteador
manter uma tabela (isto é, um vetor) que fornece a melhor distância conhecida até cada destino e
determina qual linha deve ser utilizada para se chegar lá. Essas tabelas são atualizadas através da troca
de informações com os vizinhos.

Às vezes, o algoritmo de roteamento com vetor de distância recebe outros nomes, sendo mais comuns o
algoritmo de roteamento distribuído de Bellman-Ford e o algoritmo de Ford-Fulkerson. O algoritmo de
roteamento com vetor de distância era o algoritmo de roteamento original da ARPANET, e também foi
utilizado na Internet, com o nome de RIP.

No roteamento com vetor de distância, cada roteador mantém uma tabela de roteamento indexada por
cada roteador da sub-rede e que contém uma entrada para cada um desses roteadores. Essa entrada
contém duas partes: a linha de saída preferencial a ser utilizada para esse destino e uma estimativa do
tempo ou da distância até o destino. A unidade métrica utilizada pode ser o número de hops, o retardo
de tempo em milissegundos, o número total de pacotes enfileirados no caminho ou algo semelhante.

QUESTÃO NÚMERO 91

GABARITO PRELIMINAR: Letra B.

COMENTÁRIO: Em criptografia, uma cifra de bloco é um algoritmo determinístico que opera sobre
agrupamentos de bits de tamanho fixo, chamados de blocos, com uma transformação invariável que é
especificada por uma chave simétrica. Cifras de bloco são componentes elementares importantes na
concepção de muitos protocolos de criptografia, e são amplamente utilizados para implementar a
encriptação de dados em massa.

No modo de encadeamento de blocos cifrados (Cipher Block Chaining), o texto simples de um bloco é
combinado com o texto cifrado do bloco anterior por meio de uma operação exclusiva ou (xor), e o



resultado é criptografado. O resultado é o texto cifrado daquele bloco, e também será usado na
criptografia do bloco seguinte.

QUESTÃO NÚMERO 92

GABARITO PRELIMINAR: Letra A.

COMENTÁRIO: A Assinatura de Schnorr é um protocolo de assinatura digital proposto por Claus-Peter
Schnorr em 1991. Trata de um protocolo baseado no problema do logaritmo discreto.

A principal função das assinaturas Schnorr é permitir que vários usuários criem uma única assinatura
para todas as partes envolvidas. Reduzir o tamanho das transações e o número de assinaturas
necessárias para realizar uma transação.

QUESTÃO NÚMERO 93

GABARITO PRELIMINAR: Letra B.

COMENTÁRIO: Hold-out é quando você divide seu conjunto de dados em um conjunto de “treino” e
conjunto de “teste”. O conjunto de treinamento é onde o modelo é treinado e o conjunto de teste é
usado para ver o desempenho desse modelo em dados não vistos. Uma divisão comum ao usar o
método hold-out é usar 80% dos dados para treinamento e os 20% restantes dos dados para teste.



QUESTÃO NÚMERO 94

GABARITO PRELIMINAR: Letra B.

COMENTÁRIO: O agrupamento hierárquico pode ser dividido em dois tipos principais: AGNES e DIANA.

AGNES (agrupamento aglomerado). Funciona de maneira ascendente. Ou seja, cada objeto é
inicialmente considerado como um cluster de elemento único. Em cada etapa do algoritmo, os dois
clusters mais semelhantes são combinados em um novo cluster maior (nós). Este procedimento é
iterado até que todos os pontos sejam membros de apenas um único grande cluster (raiz). O resultado é
uma árvore chamada dendograma.

DIANA. Funciona de maneira descendente. O algoritmo é uma ordem inversa de AGNES. Começa com a
raiz, na qual todos os objetos são incluídos em um único cluster. Em cada etapa da iteração, o cluster
mais heterogêneo é dividido em dois. O processo é iterado até que todos os objetos estejam em seu
próprio cluster.

DIANA é um método hierárquico divisivo. O algoritmo consiste em n-1 divisões sucessivas, onde n é o
número de dados do conjunto de dados.

QUESTÃO NÚMERO 95

GABARITO PRELIMINAR: Letra C.

COMENTÁRIO: Segundo a ISO 27002:2013, é recomendado que a política de segurança da informação
seja revisada periodicamente e de forma planejada ou quando ocorrerem mudanças significativas, para
assegurar a sua contínua pertinência, adequação e eficácia.

Enquanto a ISO 27001 define o SGSI (Sistema de Gestão de Segurança da Informação) a ISO 27002
define o PSI (Política de Segurança da Informação).



QUESTÃO NÚMERO 96

GABARITO PRELIMINAR: Letra A.

COMENTÁRIO: Sistemas colaborativos são softwares e aplicativos que operam em redes,
preferencialmente na nuvem, e têm o objetivo de otimizar o trabalho em equipe, a troca de
informações e o fluxo de ideias e materiais, como arquivos, planilhas, apresentações, documentos de
texto e outros.

Dito isso, vamos analisar cada uma das afirmativas.

A afirmativa I está errada. Um sistema colaborativo não deve se restringir ao comando e controle da
realização das tarefas, como é a forma típica de trabalho na linha de montagem industrial clássica. Um
sistema mais adequado à nova sociedade deve ser concebido para ser um espaço a ser habitado. Deve
ser condizente com as necessidades das novas gerações, formada por jovens que desejam colaborar,
interagir e compartilhar, sem uma hierarquia rígida, que tenha flexibilidade de horário e lugar, que
favoreça a criação e a informalidade.

A afirmativa II está correta. Um sistema mais adequado à nova sociedade deve ser concebido para ser
um espaço a ser habitado. Deve ser condizente com as necessidades das novas gerações, formada por
jovens que desejam colaborar, interagir e compartilhar, sem uma hierarquia rígida, que tenha
flexibilidade de horário e lugar, que favoreça a criação e a informalidade.

A afirmativa III também está correta. Cada sistema colaborativo constitui um ciberespaço específico.
Quem projeta e desenvolve sistemas colaborativos tem o poder de criar novas formas de trabalho e
interação social, novos palcos para a convivência humana. Não basta conhecer bits e bytes, não é mais
suficiente saber engenhar um software, é preciso entender também de gente, conhecer as
características e necessidades do novo ser humano digital e as novas formas de trabalho e organização
social.



QUESTÃO NÚMERO 97

GABARITO PRELIMINAR: Letra E.

COMENTÁRIO: As métricas são medidas quantificáveis usadas para avaliar tendências, comportamentos
ou variáveis do negócio. Em outras palavras, são quantificadoras de informações disponíveis. Além de
permitirem uma visão presente, as métricas são recursos que ajudam a tomar decisões.

Os dados são pedaços de informação. Em conjunto, eles dão forma às métricas. Os dados, quando
analisados, se transformam em conhecimento que, por sua vez, permite fazer escolhas com
comprovação dos fatos. Ou seja, relevantes e capazes de mitigar viés.

De todo modo, é preciso usar os dados com sabedoria, baseando as ações e estratégias em propósitos.
Além disso, tem uma peça-chave no uso de métricas no dia a dia: o ser humano que interpreta tal
métrica.

Métricas e indicadores não são a mesma coisa, e vejo muita gente fazendo confusão entre os dois.
Indicadores são usados para medir desempenho. Eles são resultado de um cálculo entre métricas.

Dito isso, vamos analisar cada uma das afirmativas.

A afirmativa I está errada. Métricas permanentes não existem. O conceito trata de métricas dinâmicas,
que são coletadas por medições realizadas durante a execução do programa.

A afirmativa II está correta. As métricas estáticas são coletadas por medições realizadas na
documentação de projeto ou código fonte do programa.

A afirmativa III também está correta. As métricas de produto podem ser divididas em duas classes:
métricas dinâmicas, que são coletadas a partir da execução de um programa e não são abordadas neste
trabalho, e métricas estáticas, que são coletadas a partir das representações do software, como o
programa e a documentação. Esta última ajuda a medir a complexidade e a facilidade de manutenção e
compreensão de um software. Algumas métricas estáticas de produto propostas são:

a) fan-in/fan-out: fan-in calcula o número de funções que chamam outras funções, fan-out calcula o
número de funções que são chamadas por uma determinada função;

b) tamanho do código: é a medida do tamanho do código de um software;



c) complexidade ciclomática: é a medida da complexidade de controle de um determinado software;

d) extensão dos identificadores: é a medida do comprimento médio dos identificadores distintos de um
programa;

e) profundidade das declarações condicionais aninhadas: é a medida da profundidade das declarações
da condição de teste (IF) aninhadas em um programa;

f) índice fog: é a medida do comprimento médio de palavras e sentenças em documentos.

QUESTÃO NÚMERO 98

GABARITO PRELIMINAR: Letra A.

COMENTÁRIO: Os processos da área de conhecimento de Cronograma, conforme o PMBOK 6, são:

1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma — O processo de estabelecer as políticas, os procedimentos
e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do
cronograma do projeto.

2 Definir as Atividades — O processo de identificação e documentação das ações específicas a serem
realizadas para produzir as entregas do projeto.

3 Sequenciar as Atividades — O processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre
as atividades do projeto.

4 Estimar as Durações das Atividades — O processo de estimativa do número de períodos de trabalho
que serão necessários para terminar atividades individuais com os recursos estimados.

5 Desenvolver o Cronograma — O processo de análise de sequências de atividades, durações, requisitos
de recursos e restrições de cronograma para criar o modelo de cronograma do projeto para execução,
monitoramento e controle deste.

6 Controlar o Cronograma — O processo de monitorar o status do projeto para atualizar o cronograma
do projeto e gerenciar mudanças na linha de base deste.



QUESTÃO NÚMERO 99

GABARITO PRELIMINAR: Letra B.

COMENTÁRIO: Em criptografia, a assinatura ou firma digital é um método de autenticação de
informação digital tipicamente tratada como substituta à assinatura física, já que elimina a necessidade
de ter uma versão em papel do documento que necessita ser assinado.

Após gerar o hash, ele deve ser criptografado através de um sistema de chave pública, para garantir a
autenticação e a irretratabilidade. O autor da mensagem deve usar sua chave privada para assinar a
mensagem e armazenar o hash criptografado junto à mensagem original.

QUESTÃO NÚMERO 100

GABARITO PRELIMINAR: Letra B.

COMENTÁRIO: Quando falamos em Sistema de Gerenciamento da Segurança da Informação (SGSI)
estamos nos referindo a ISO 27001. Como a ISO 27001:2005 foi revogada, a ISO 27001:2013 é a norma
válida.

O PDCA é dividido em quatro etapas (PLAN, DO, CHECK, ACT) e é aplicado para se atingir resultados
dentro de um sistema de gestão e pode ser utilizado em qualquer empresa de forma a buscar o sucesso
nos negócios, independentemente da área de atuação da empresa. O SGSI, como um sistema de gestão
que é, faz uso do PDCA.
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