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1. O QUE É ENGENHARIA DE SOFTWARE? 

É uma parte da engenharia que tem como foco se 

preocupar com todos os aspectos sobre a produção de 

software, incluindo os estágios iniciais de especificação do 

sistema até sua manutenção, até depois que este entrar 

em operação.  
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2. QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DA ENGENHARIA DE 
SOFTWARE? 

 Processos: Racionalizam o desenvolvimento 

de Software  

 Métodos: “Como” fazer. 

 Ferramentas: É o suporte automatizado para 

processos e métodos, e as ferramentas 

proporcionam apoio automatizado aos 

métodos. 

3. QUAIS OS OBJETIVOS DA ENGENHARIA DE 
SOFTWARE? 

A qualidade vem em primeiro lugar no desenvolvimento do 

software, possuindo produtividade, operação e 

manutenção no desenvolvimento e os custos, prazos e 

níveis de qualidade são controlados. 

4. O QUE É ENGENHARIA DE SISTEMA? 

Engenharia de Sistemas é maior que a engenharia de 

software pois se preocupa com todosos aspectos 

vinculados aos sistemas formados, por exemplo: 

◦Software  

◦Hardware  

◦Processos  

◦Pessoas e outros sistemas, etc.  

Engenharia de Software é apenas parte deste processo  

Obs: Engenharia de Software faz parte da engenharia de 

software, é uma parte dessa engenharia. 

5. DESCREVA O QUE FOI A CRISE DO SOFTWARE DA 
DÉCADA DE 60? 

Os programadores atendiam á várias pedidos de clientes 

sem dar conta de executa-los, e estava fora de controle 

ocasionando problemas de custo e produtividade e a 

péssima qualidade.E o contragosto do cliente ao receber o 

software. 
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6. SOBRE O SOFTWARE DA DÉCADA DE 70? 

 Programação Estruturada  

 Projeto Estruturado  
 problemas de prazo e custo no 

desenvolvimento de software, baixa 

produtividade, baixa qualidade e difícil 

manutenção do software 

7. SOBRE O SOFTWARE DA DÉCADA DE 80? 

Análise Estruturada (DFDs, Dicionário de Dados, 

Diagrama ER, de Estados, etc.) Ferramentas CASE 

8. SOBRE O SOFTWARE DA DÉCADA DE 90? 
 

 

Análise e Projeto OO.  

Java  

UML  

Processo Unificado  

9. SOBRE O SOFTWARE DA DO ANO DE 2000? 

Metodologias Ágeis  

◦Novos paradigmas: SOA, Aspectos, Model-

DrivenArchitecture, etc.  

◦CloudComputing 
 

10. DIGA O QUE UM SOFTWARE? 

É um Programa de computador. 

11. DIGA O QUE É PROCESSO EM SOFTWARE? 

É uma série conectada de ações, com a intuito de 

satisfazer um objetivo ou seja um conjunto estruturado de 

atividades para desenvolver um sistema de software ,que 
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envolve: 

◦Especificação  

◦Projeto  

◦Validação  

◦Evolução  
 

12. DIGA O QUE SÃO MODELOS DE CICLO E CITE 
EXEMPLOS. 

É uma representação simples do processo de 

desenvolvimento software, apresentada através da 

perspectiva. Contendo: 

◦“Esqueleto do processo”  

◦Ordem de precedência das atividades  

◦Principais artefatos e produtosgerados 
Exemplos: 

Cascata ou Clássico  

Prototipagem  

Métodos formais  

Espiral  

Incremental 

13. DESCREVA O MODELO EM CASCATA. 

Esse modelo surgiu na indústria de manufatura e 

construção ,sua estrutura é composta por várias etapas 

que são executadas de forma sistemática e seqüencial foi 

a primeira de criar uma metodologia de desenvolvimento 

de software. 

13.1 QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DO CASCATA? 
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Diminui o planejamento, organiza as atividades em uma 

sequência com entregas bem definidas é essencial para 

requisitos estáveis e bem compreendidos ,e que os 

requisitos ficarão estáveis ao longo do projeto ,é muito 

usado por  equipes inexperiente,mas atrasa a redução de 

riscos. 

14. QUAIS SÃO AS FASES DO CICLO DE VIDA? 
Planejamento  

◦Esboçar escopo e requisitos  

◦Fazer estimativas sobre recursos, custos e prazos 
 

 

Análisar e Especificar requisitos  


◦Refinar requisitos e escopo  

◦Entender o domínio do problema 

 

Projeto  


Incorporar requisitos tecnológicos aos requisitos 

essenciais do sistema  

Projetar a arquitetura do sistema  

 

 

Implementação 


Traduzir o projeto em uma forma passível de execução 

pela máquina  

Codificação(Código) 
 
 

Testes  

◦Realizar diversos níveis de teste, de forma a fazer a 

verificação do software.  
 

 

Implantação, Operação e Manutenção 
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◦Colocar o software em produção  

◦Treinar pessoas  

◦Manter o software  

◦Gerenciar os serviços  

 
 

15. DESCREVA O MODELO DE PROTOTIPAGEM 
EVOLUCIONÁRIA. 





Trabalhar junto ao cliente para evoluir o sistema a partir 

de uma especificação inicial resumida  

◦Entregar resultado o mais rápido possível  

Deve começar com requisitos mais bem compreendidos 

Novas funcionalidades são adicionadas à medida que o 

cliente as propõem 

Aplicável em sistemas pequenos ou médios com curto 

tempo de vida  
 

16. INFORME OS PROBLEMAS DE SE USAR O 
MODELO DE PROTOTIPAGEM EVOLUCIONÁRIA. 

 

Problemas  

Falta de visibilidade do progresso  

◦O sistema está sempre evoluindo, nunca está “terminado” 

Os sistemas acabam tornando-se pobremente 

estruturados  

A documentação pode ser esquecida  

Os padrões de qualidade podem ser “relaxados”  
 

17. DESCREVA O MODELO DE PROTOTIPAGEM 
DESCATÁVEL. 
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Assim como na prototipagem evolucionária, pequenas 

versões prototípicas são disponibilizadas ao clientes para 

avaliação  

Porém, o objetivo aqui é entender e clarificar os 

requisitos do sistema 

Deve-se começar com os requisitos mais difíceis e menos 

compreendidos  

Ao final, descarta-se o protótipo e a implementação do 

softwarecontinua 


É útil para sistemas grandes e complicados, e quando o 

cliente não sabe exatamente o que quer 

Protótipos descartáveis podem ser aplicados no contexto 

de qualquer modelo de processo  

◦Cascata  

◦Espiral  

◦Iterativo/Incremental, etc. 

18. DESCREVA O MODELO DE METÓDOS FORMAIS. 

 

Modelo baseado em técnicas matemáticas para especificar, 

desenvolver e verificar software 

O software é especificado usando técnicas formais 

(matemáticas), e após a “prova” da especificação é 

transformado em código


O próprio processo de desenvolvimento garante que o 

programa faz exatamente o que foi especificado  

É possível gerar programas corretos e completos por 

construção  

Têm sido aplicados apenas ao desenvolvimento de 
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sistemas críticos (por questões de segurança!) 

Motivação: requisitos de sistema sempre evoluem durante 

o projeto  

Deve-se dividir para conquistar  

19. QUAIS AS DUAS FORMAS DO MODELO 
INTERATIVO? 

◦Desenvolvimento Incremental  

◦DesenvolvimentoEspiral 
 

20. DESCREVA SOBRE MODELO DE 
INCLEMENTAÇÃO. 

A idéia é de desenvolver e entregar o software em 

incrementos, com cada incremento entregando parte da 

funcionalidade requerida 

Requisitos são definidos antes do desenvolvimento do 

incremento, sendo os mais críticos priorizados. 

Um “mini projeto em cascata” é executado em cada 

iteração, progredindo até a entrega final do produto 

OBS: 

Incremental: são adicionados “pedaços completos”  

 

 

E já o Iterativo: esboços ou pedaços incompletos do 

produto são adicionados a cada iteração  

 

Vantagens  

◦O cliente pode receber e avaliar as entregas do produto 

mais cedo  

◦Os incrementos são avaliados e os desvios identificados, 

sendo possível replanejar as próximas iterações de acordo 

◦O risco geral do projeto fracassar diminui  
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21. DESCREVA SOBRE MODELO EM ESPIRAL. 

O processo é representado como uma espiral em vez de 

uma seqüência de atividades  

Cada volta na espiral representa uma fase no processo  

Não há fases fixas, como Especificação, Projeto, etc.  

•Os loops na espiral são escolhidos dependendo do que 

for necessário  

 

Acrescenta aspectos gerenciais ao desenvolvimento de 

software  

•Planejamento, tomada de decisão 

•Análise de Riscos  
 

22. QUAL O OBJETIVO DO MANIFESTO ÁGIL? 

 

Motivação: insatisfação com os excessos dos métodos 

tradicionais, considerados “pesados” 

Métodos ágeis buscam flexibilizar o desenvolvimento de 

software  

◦Focam no código, e não no projeto 

◦São baseados em abordagens iterativas  

◦Têm o objetivo de entregar software funcionando o mais 

rápido possível  
 

23. DESCREVA SOBRE OS METÓDOS ÁGEIS. 

 

“Estamos evidenciando maneiras melhores de desenvolver 

software  
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fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo. 

Através desse  

trabalho, passamos a entender que:  

Indivíduos e interações são mais importantes que 

processos e ferramentas.  

Software funcionando é mais importante do que 

documentação completa e detalhada.  

Colaboração com o cliente é mais importante do que 

negociação de contratos.  

Adaptação a mudanças é mais importante do que seguir 

o plano inicial.  

 

Ou seja, mesmo tendo valor os itens à direita, valorizamos 

mais os 
itens à esquerda. “ 

24. INFORME OS PRINCIPAIS MODELOS DOS 
METÓDOS ÁGEIS. 





Métodos ágeis, hoje, são considerados uma “família” 
•eXtremeProgramming 

•Scrum 

•FDD  

•Lean Software Development 

•Crystal Family  
 

25. COMO SURGIU O XP? 

 

 

Em meados de 1990, Kent Beck, procurou formas mais 

simples e eficientes de desenvolver Software.  

Em Março de 1996, ele iniciou um projeto com novos 

conceitos que resultaram na metodologia XP - 
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eXtremeProgramming 
 

26. O QUE É O XP? 

 
“Trata-se de uma metodologia ágil para equipes pequenas e médias 

desenvolvendo software com requisitos vagos e em constante mudança” 

– Kent Beck 

27. O QUE É PROGRAMAR AO EXTREMO NO XP? 

Levar todas as boas práticas ao extremo  

◦Se revisar código é bom, vamos revisá-lo toda hora 

(pairprogramming) 

◦Se testar é bom, vamos testar toda hora (testes 

funcionais) 

◦Se projetar é bom, vamos fazer disso parte do trabalho 

diário de cada pessoa (refactoring) 

◦Se integrar é bom, vamos integrar a maior quantidade de 

vezes possível (integração contínua) 

◦Se simplicidade é bom, vamos deixar o sistema na forma 

mais simples possível (projeto simples) 

28. CITE AS PRÁTICAS DO XP. 
 

 
Metáfora  

◦Uma história que todos – programadores, clientes e 

gerentes – podem contar acerca de como funciona o 

sistema 

◦Facilita a comunicação entre os interessados  

Projeto simples  

◦O código está, a qualquer momento, na forma mais 

simples que passe todos os testes 

Pequenas versões  


◦As entregas são feitas através de pequenos releases 

(pedaços) de software funcionando  
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◦Dá confiança ao cliente sobre o progresso geral  

Refatoração 


◦O código deve ser constantemente melhorado, tornando-

o mais simples e mais genérico, removendo redundâncias 

e duplicidades 

Programação em pares  


◦Os programadores trabalham em pares, checando 

(validando) mutuamente o trabalho feito 

◦Mesma máquina, mesmo mouse, mesmo monitor 

 

Propriedade coletiva do código 


◦Todos são responsáveis por todo o código e qualquer 

pessoa  
 

Padrão de codificação  

◦Todo código é desenvolvido de acordo com um estilo e 

formato consistentes (padrão)  

Ritmo sustentável  

 ◦Cada programador trabalha 40 horas por semana, no 

máximo 

 

Reuniões em pé  


◦Reuniões rápidas e diárias com a equipe, para discutir 

apenas o essencial 

 

Cliente sempre presente  

 ◦O cliente, com conhecimento sobre o negócio, deve estar 

disponível em tempo integral para a equipe 
 

Desenvolvimento Orientado a Testes  

◦Uma estrutura de testes unitários automatizada é criada e 

os testes são escritos antes mesmo das funcionalidades 

serem implementadas 
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Integração Contínua  


◦Os diversos módulos do software são integrados o mais 

cedo possível, para evitar problemas de integração no 

futuro 

 

 

Planejamento Incremental  

 ◦Requisitos são registrados como Estórias dos Usuários e 

priorizados para serem incluídos em uma determinada 

iteração  

 

28.1. QUAIS OS VALORES DO XP? 

Comunicação  


◦Métodos para rapidamente construir e disseminar 

conhecimento  

Simplicidade  
 ◦XP encoraja que você comece, sempre, pela solução mais 

simples que funcione 

Feedback 


◦Do cliente, do sistema e da equipe 

Coragem  

 ◦Design simples, refatoração…  

 Respeito  
 ◦Respeito da Equipe, do Cliente, dos Usuários. 

29. O QUE É O SCRUM? 




O nome é tem haver com uma atividade que acontece em 

um jogo de Rugby 

É um framework de processo dentro do qual podem ser 
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empregados processos e técnicas variadas  

É possível adicionar papeis, artefatos, atividades e 

“cerimônias” de acordo com a sua necessidade  

Scrum pode ser aplicado em qualquer contexto no qual 

um grupo de pessoas trabalhe junto para atingir algum 

objetivo  

30. QUAIS AS CARACTERÍTICAS DO SCRUM? 


As equipes se auto-organizam para maximizar a 

comunicação e diminuir a supervisão  

O produto evolui em uma série de “sprints”  

Os requisitos (funcionalidades dos clientes) são listados 

em um “productbacklog”  

Não há prática de engenharia prescrita (Scrum se adapta 

a todas elas)  

Scrum é um processo essencialmente gerencial 
 

31. COMO SE DIVIDE OS ARTEFATOS NO SCRUM? 

 

ProductBacklog,  
Sprint Backlog 

32. EXPLIQUE O QUE É PRODUCT BACKLOG? 

Uma lista ordenada de tudo o que é necessário no 

produto  

Idealmente, cada item deve ter seu peso (prioridade) de 

acordo com a vontade do cliente 

É replanejado (repriorizado) no início de cada Sprint  
 

33. EXPLIQUE O QUE É SPRINT BACKLOG? 

 

Uma lista de tarefas que a equipe se compromete a 
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completar dentro de uma determinada Sprint  

Os itens são derivados a partir do ProductBacklog 

São considerados  

◦A prioridade que o cliente deu aos itens  

◦O tempo e esforço estimados pela equipe para completar 

os vários itens  
 

34. COMO SE DIVIDE OS PAPEIS NO SCRUM? 

ProductOwner,  

Team,  
Scrum Master 

35. EXPLIQUE O QUE É PRODUCT OWNER? 

 

Define as funcionalidades do produto  

Decide as datas de lançamento e conteúdo  

Prioriza as funcionalidades de acordo com o valor para a 

empresa  

Aceita ou rejeita os resultados dos trabalhos  
 

36. EXPLIQUE O QUE É O TEAM EM SCRUM? 

 

Team  

Contém tipicamente entre 5 e 9 pessoas  

Multi-funcional 

◦Programadores, testadores, desenvolvedores de 

interfaces, etc.  

Dedicação integral  

◦Raras Exceções (ex: DBA)  

Auto-organizável (sem títulos)  



QUESTIONÁRIO 

 

Página 15 

Trocas só na mudança de Sprints 
 

37. EXPLIQUE O QUE É SCRUM MASTER? 

 

Responsável pela aplicação dos valores e práticas Scrum 

Remove obstáculos, facilita resultados 

Garante a plena funcionalidade e produtividade da equipe  

Escudo para interferência externas 
 

38. EXPLIQUE SOBRE PLANEJAMENTO DA SPRINT. 

Planejamento da Sprint  

◦Selecionam-se itens do ProductBacklog, e as tarefas são 

identificadas e estimadas 

◦De forma colaborativa, não apenas feito pelo ScrumMaster 
 

39. EXPLIQUE O QUE É DAILY SCRUM. 
Reuniões Diárias (Daily Scrums)  

◦Apenas os membros da equipe, todos os dias, em pé, 

durante 15 minutos. 

40. EXPLIQUE O QUE É REVISÃO DO SPRINT. 

Revisão do Sprint 

◦Apresentação dos resultados obtidos  

◦Todo o time participa, informalmente, 2 horas de 

preparação, no máximo, sem slides 
 

41. COMO SE DIVIDE OS EVENTOS NO SCRUM E 
EXPLIQUE. 

 
Retrospectiva da Sprint  

◦Ocorre após a revisão da sprint e antes da próxima 

reunião de planejamento  
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◦Inspeciona como foi a última Sprint em termos de:  

Pessoas e Relações  

Processos e Ferramentas  

◦Enquanto a revisão da sprint analisa o produto, a 

retrospectiva analisa o processo 
 

 

 

 

 
 

 

 

MODELO EM CASCATA(PRESSMAN) 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Inicio do projeto 
Requisitos 

PLANEJAMENTO 

 

Prazos 

Cronograma  

 

Monitoramento 
 

MODELAGEM 

Análise  

 Projeto  
 

CONSTRUÇÃO 

Códigos 

Codificação  

Teste  
 

IMPLANTAÇÃO 

Entrega  

ManutençãoFeedback  

 

DEFINIÇÃO 

DE 

REQUISITOS 
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PROTOTIPAGEM 

 

PROJETO 

DE SW E  

SISTEMA 

 

 

CODIFICAÇÃO 

TESTESUNITÁRIOS 

 

INTEGRAÇÃO 

E TESTES DE 

SISTEMA 

 

OPERAÇÃO E 

MANUNTENÇÃO 
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MODELO EM ESPIRAL 
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Engenharia 

Análise de risco 

Planejamento 

Construção e release 
Avaliação do cliente 

Comunicação 

PONTO DE PARTIDA 


