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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as RESPOSTAS ESPERADAS
OFICIAIS da  prova  de  Analista  de  Tecnologia  da  Informação/Área:  Desenvolvimento  de
Sistemas do Concurso Público para Provimento dos Cargos do Quadro de Pessoal Técnico-
Administrativo em Educação da UFG/2017. Essas respostas foram utilizadas como referência no
processo de correção. Foram também consideradas corretas outras respostas que se encaixaram
no conjunto de ideias que corresponderam às expectativas das bancas quanto à abrangência e à
abordagem do conhecimento. Respostas parciais também foram aceitas, e na pontuação a elas
atribuída foram considerados diferentes níveis de acerto.

____Questão 01_________________________________________________________________

a) Escrita dos requisitos funcionais e não funcionais

O candidato deverá escrever 7 (sete) requisitos funcionais que podem estar dentre os descritos a
seguir:

RF1 – A coordenação do curso deve matricular aluno ingressante.

RF2  –  O  aluno  veterano  deve  se  automatricular  em  período  estabelecido  no  calendário
acadêmico.

RF3 – A Pró-reitoria de Graduação deve cadastrar calendário acadêmico.

RF4 – A coordenação do curso pode cadastrar turma de disciplina com vagas disponíveis.

RF5 – O aluno pode cancelar disciplina, em período permitido.

RF6 – O aluno pode solicitar acréscimo de disciplina, em disciplinas com vagas sobrando, e em
período permitido.

RF7 – A coordenação do curso responsável pela disciplina pode analisar solicitação de acréscimo.

RF8 – A coordenação do curso do aluno pode analisar solicitação de cancelamento de disciplina.

RF9 – Toda vez que o R2, R5 e R6 forem executados, o sistema deve gerar um comprovante.

RF10 – O aluno poderá consultar suas disciplinas matriculadas.

O  candidato  deverá  escrever  3  (três)  requisitos  não  funcionais  que  podem  estar  dentre  os
descritos a seguir: 

RNF1 – Todo acesso ao sistema deve estar disponível via Internet.

RFN2 – O comprovante gerado no RF9 deve ser no formato PDF (Portable Document Format).

RFN3  –  O  RF10  deve  estar  disponível  para  acesso  em  dispositivos  móveis  com  sistema
operacional iOS.

RFN4  –  O  RF10  deve  estar  disponível  para  acesso  em  dispositivos  móveis  com  sistema
operacional Android.

b) Desenho de diagrama de caso de uso UML.

O candidato deve elaborar um diagrama de caso de uso UML, que contenha: 
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Cinco atores (Aluno, Aluno veterano, Coordenador de curso, Pró-reitoria e Sistema); 

Dez  casos  de  uso  (“Consultar  disciplinas  matriculadas”;  “Solicitar  acréscimo  de  disciplina”,
“Cancelar disciplina”; “Realizar matrícula”; “Analisar solicitação de acréscimo”; “Analisar solicitação
de  cancelamento”;  “Cadastrar  turma  de  disciplina”;  “Matricular  aluno  ingressante”;  “Gerar
comprovante de matrícula”; “Cadastrar calendário acadêmico”); 

Um  relacionamento  de  <<include>>  entre  os  casos  de  uso  “Cancelar  disciplina”  e  “Gerar
comprovante”; “Realizar matrícula” e “Gerar comprovante”; e “Solicitar acréscimo de disciplina” e
“Gerar comprovante”; 

Um relacionamento de generalização entre os atores “Aluno” e “Aluno veterano”.

O diagrama UML de casos de uso esperado é:

(20 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________________

O candidato  deverá  escrever  inicialmente  o  esquema relacional  que  segue  a  primeira  forma
normal (1FN), ou seja, onde não existem tabelas aninhadas:

Simposio (CodSimp, NomeSimp, CddeSimp, DataSimp)

ComEspecial (CodSimp, CodCE, NomeCE)
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Artigo (CodSimp, CodArtigo, TitArtigo, AssArtigo)

Autor (CodSimp, CodArtigo, CodAutor, NomeAutor)

Em seguida, o candidato deverá escrever o esquema relacional em conformidade com a segunda
forma normal (2FN), ou seja, além de estar na 1FN, não deve conter dependências parciais:

Simposio (CodSimp, NomeSimp, CddeSimp, DataSimp)

SimposioComissao (CodSimp, CodCE)

ComEspecial (CodCE, NomeCE)

Artigo (CodSimp, CodArtigo, TitArtigo, AssArtigo)

ArtigoAutor (CodSimp, CodArtigo, CodAutor)

Autor (CodAutor, NomeAutor)

Por fim, o candidato deverá escrever o esquema relacional na terceira forma normal (3FN), ou
seja, além de estar na 2FN, não deve conter dependências transitivas. Neste caso específico, o
esquema relacional na 3FN é o mesmo obtido na 2FN:

Simposio (CodSimp, NomeSimp, CddeSimp, DataSimp)

SimposioComissao (CodSimp, CodCE)

ComEspecial (CodCE, NomeCE)

Artigo (CodSimp, CodArtigo, TitArtigo, AssArtigo)

ArtigoAutor (CodSimp, CodArtigo, CodAutor)

Autor (CodAutor, NomeAutor)

(20 pontos)

____Questão 03_________________________________________________________________

O candidato deverá combinar os possíveis valores que definem o valor de negócio (VN) de um
sistema legado (i.e., alto e baixo) com os possíveis valores que definem a qualidade técnica (QT)
desse mesmo sistema (i.e., alta e baixa). 

Sendo  assim,  o  candidato  formará  4  (quatro)  diferentes  grupos  de  sistemas  legados  da
universidade: os que foram avaliados com alto valor de negócio e alta qualidade técnica; com alto
valor de negócio, porém com baixa qualidade técnica; com baixo valor de negócio, porém com alta
qualidade técnica; e com baixo valor de negócio e baixa qualidade técnica.

Em seguida, o candidato deverá descrever quais seriam as prováveis tomadas de decisão para as
respectivas combinações de valor de negócio e qualidade técnica. Em acréscimo, o candidato
deverá apresentar justificativas para cada tomada de decisão. Um modelo de resposta esperada
do candidato é apresentado no quadro a seguir.
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VN QT Tomada de decisão Justificativa

Alto Alta
Manutenção regular do
sistema legado

Em função da alta importância para a universidade e
da  alta  qualidade  técnica,  esse  sistema  não
demanda  investimentos  para  sua  substituição  ou
reengenharia.

Alto Baixa

Reengenharia do 
sistema legado

O sistema deve ser reestruturado com o objetivo de
melhorar a sua qualidade técnica e, assim, reduzir o
seu custo de manutenção no futuro.

Substituição por um 
novo sistema

Substituição  caso  exista  um  sistema  de  prateleira
que atenda às necessidades da universidade, a um
custo inferior ao da reengenharia do sistema legado

Baixo Alta

Manutenção regular do
sistema legado

Em função  do  seu  baixo  valor  de  negócio  para  a
universidade, a manutenção do sistema legado pode
ser  viável  se  mudanças  de  alto  custo  não  forem
necessárias.

Aposentadoria do 
sistema legado

Deve-se optar pela aposentadoria do sistema legado,
caso sejam necessárias mudanças de alto custo

Baixo Baixa
Aposentadoria do 
sistema legado

A aposentadoria é justificada dado o alto  custo de
manutenção  e  da  impossibilidade  de  contribuir  de
forma  efetiva  para  os  processos  de  negócio  da
universidade

(20 pontos)

Goiânia, 25 de abril de 2017.


