
 

 

Revisão para prova oficial – Sistemas de Informações Gerenciais 

Prof. André Luís Belini – 6 e 7 Semestres Administração  

 

Instruções sobre essa revisão: 

As questões que se seguem, tem por objetivo reforçar o conteúdo visto ao longo do 

semestre. Elas abordam todo o conteúdo do PLT e focam pontos principais. Responda a 

essas questões com bastante atenção e procure sanar suas dúvidas.  Vocês não precisam me 

entregar nada e também essa atividade não irá valer nenhum ponto extra, servindo apenas 

como revisão para a avaliação oficial. Lembro que todas as respostas estão no seu PLT 190. 

 

1. Defina o que são Sistemas de Informações? 

2. Por que é importante ter senso crítico durante um processo de resolução de 

problemas? 

3. O que são processos de negócios? Que papel eles desempenham nas organizações? 

4. Descreva as relações entre STPs, SIGs, SADs e SAEs? 

5. Descreva os quatro diferentes tipos de vantagem competitiva para empresas. 

6. O que é o modelo das cinco forças competitivas de Porter? Como ele funciona? O que 

ele explica sobre vantagem competitiva? 

7. O que é uma empresa virtual? 

8. O que é qualidade? 

9. O que é a reengenharia de processos? 

10. O que é infra-estrutura de tecnologia da informação? Descreva seus principais 

componentes. 

11. O que é o modelo de computação Cliente/Servidor? 

12. O que significa sistema operacional de um computador? O que ele faz? 

13. O que é um banco de dados relacional? Como ele organiza e armazena as 

informações? 



14. O que é um Data Wharehouse? Quais problemas ele resolve em uma empresa? 

15. O que é a Internet? Como ela funciona? 

16. Descreva os principais serviços de Internet. 

17. O que é o RFID? Como ele agrega valor às empresas? 

18. Por que os sistemas de computador são tão vulneráveis? 

19. O que é um malware?  

20. Como a criptografia pode ser utilizada para proteger informações? Descreva o papel da 

criptografia e dos certificados digitais. 

21. Como os sistemas integrados agregam valor à empresa? 

22. O que é a cadeia de suprimentos? Quais entidades ela compreende? 

23. O que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente? 

24. Descreva um mercado digital e descreva as suas características distintivas. 

25. Como a Internet está mudando a economia da informação e os modelos de negócios? 

26. Cite alguns desafios e dificuldades encontradas no comércio eletrônico. 

27. Quais são os diferentes níveis de tomada de decisão e os diferentes grupos de tomada 

de decisão nas organizações?  

28. Enumere e descreva os estágios do processo de tomada de decisão. 

29. O que é a gestão do conhecimento? 

30. Enumere e descreva os passos de resolução de problemas para o desenvolvimento de 

um novo sistema. 

31. O que são requisitos de informação? Por que eles são importantes para o 

desenvolvimento de uma solução de sistema? 

32. Quais sãos os principais componentes de um plano de sistemas de informação? 

33. De que modo as questões éticas, sociais e políticas estão relacionadas? Dê exemplos. 

34. Identifique e descreva alguns princípios éticos. 

35. Como a internet está desafiando a proteção à privacidade? 

 


