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Revisão para avaliação do 1º Bimestre 
Análise Estruturada de Sistemas 

 

 
1. Defina o que é um sistema. Explique as principais etapas que constituem todo 

sistema, ou seja, entradas, processamentos e saídas. Onde encontramos, em cada uma 
das etapas citadas os elementos: dados, informações e conhecimentos? 

2. Afirmar qual é o exato valor da informação não é tarefa fácil, pois esse valor depende 
de todo um contexto organizacional, no entanto, alguns elementos caracterizam uma 
informação como valiosa ou não e, entre eles, destacamos algumas características 
das informações: precisas, completas, flexíveis, confiáveis, relevantes, simples, 
acessíveis, entre outras. Explique, pelo menos, três dessas características. 

3. O analista de sistemas deve ser um profissional com várias habilidades e 
competências, dentre elas a capacidade de abstrair informações, ser criativo, ter 
capacidade de trabalho em grupo e saber administrar problemas, além de ter uma boa 
comunicação. Explique como a comunicação pode ser um fator de sucesso ou 
fracasso. No que ela interfere? 

4. O processo de análise de sistemas é fundamental para que a construção do sistema 
seja feita de forma eficiente. Durante essa etapa é comum falarmos em modelos. 
Defina o que seria um modelo de software e sua importância desse do contexto da 
análise de sistemas. 

5. Cite e explique alguns cuidados que devemos ter durante o processo de análise. 
6. Cite e explique as principais ferramentas de modelagem estruturada de sistemas. 
7. Explique o que é um ciclo de vida de um projeto de software e sua importância. 
8. Cite e explique os principais ciclos de vida de projetos de software. 
9. Dentro da fase de levantamento de requisitos e análise de sistemas, algumas técnicas 

são utilizadas para poder extrair as informações adequadas dos usuários, sendo uma 
delas, a entrevista, no entanto, alguns cuidados são necessários durante a realização 
dessa técnica. Explique pelo menos dois desses cuidados. 

10. Um projeto, para ser considerado adequado e de boa qualidade, precisa atender a 
alguns requisitos, como por exemplo: produtividade, confiabilidade e 
manutenibilidade. Explique esses conceitos dentro do contexto de projetos de 
softwares. 
 
 

Dicas para a prova: 
• Resolvendo esses exercícios você estará revisando todo o conteúdo, portanto, 

estudando. 
• Essa lista não vale nota, pois o objetivo é mostrar o que estudar, dando 

algumas dicas sobre o conteúdo a ser abordado na avaliação. 
• Escreva de forma consciente e objetiva, no entanto, evite respostas 

extremamente curtas, pois estamos tratando de um processo de análise, onde 
a comunicação é parte fundamental e um bom analista precisa saber se 
comunicar de forma eficiente. Não quero dizer que você deve dar uma 
resposta longa, porém, sem conteúdo, mas uma resposta que expresse o que 
você entendeu. Respostas econômicas terão notas econômicas.#ficaadica 


