
 

 

Trabalho Complementar – Sistemas de Informações Gerenciais – 2. Bimestre 

 

Orientações Gerais: 

Este trabalho é destinado somente aos alunos que ficaram sem nota e que solicitaram a prova 

substitutiva. O trabalho deve ser entregue, de forma impressa, no dia da prova sub, que será 

na próxima terça-feira, dia 26/06/2012. 

Trabalhos entregues depois da data não serão considerados. Reforço, esse trabalho é somente 

para quem solicitou a sub, do contrário não terá validade alguma e não servirá para aumentar 

sua nota. 

 

Responda as seguintes questões e entregue no dia da prova. 

1. O que são intranets e extranets? Como elas agregam valor às empresas? 

2. Por que podemos afirmar que os sistemas de informações são vulneráveis? 

3. Avalie o valor empresarial da segurança da informação e do controle da informação. 

4. Qual a importância da gestão da cadeia de suprimentos para uma empresa? De que 

forma os sistemas de informações podem contribuir para esse controle? 

5. Como a Internet altera os relacionamentos com clientes e fornecedores? 

6. O que são agentes inteligentes e quais os benefícios que eles podem trazer para os 

sistemas de informações gerenciais? 

7. Qual a diferença entre benefícios tangíveis e intangíveis? Exemplifique. 

8. O que é um código de ética profissional? 

9. Como a Internet está desafiando a proteção à privacidade? 

10. Demonstre como a Internet e a tecnologia de Internet funcionam e como facilitam a 

comunicação e o comércio eletrônico. 

11. O que é RFID? Como ele funciona e como agrega valor para as empresas? 

12. Dentre as ferramentas tecnológicas que tem por objetivo garantir a segurança dos 

sistemas de informação, qual você considera como mais segura? Justifique sua 

resposta. 

13. Qual a diferença entre computação de alta disponibilidade e computação tolerante a 

falhas? E entre plano de recuperação de desastres e plano de continuidade dos 

negócios?  

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

15. As empresas devem ser responsáveis pelo desemprego causado por seus sistemas de 

informação? Justifique sua resposta 

 


