
Questões sobre COBIT

1  -  O  COBIT  4.0,  especificado  pelo  IT  Governance  Institute  (ITGI),  é  um  framework  para 
governança de TI. Conforme definida pelo ITGI para fundamentação do COBIT 4.0, a governança 
de TI
(a). é um subconjunto da Governança de Arquitetura (de Informações).
(b).  é  responsabilidade  do  departamento  de  Tecnologia  da  Informação  ou setor  equivalente  da 
organização que se reporte diretamente à gerência executiva ou à direção.
(c). promove o alinhamento da TI com os objetivos e estratégias organizacionais, assegurando
que a TI sustente e estenda os mesmos.
(d). tem como áreas de foco: Medida de Performance, Gerenciamento de Recursos, Gerenciamento 
de Fornecedores, Gerenciamento de Riscos e Gerenciamento da Comunicação.
(e). tem o objetivo primário de simplificar a gestão de TI por parte dos executivos, que, em muitos 
casos, são oriundos de outras áreas de conhecimento, minimizando a dependência de conhecimentos 
tecnológicos para a tomada de decisão em TI.

Solução:
(A) ERRADA
A Governança  de  Arquitetura  é  a  prática  e  orientação  pela  qual  os  enteprise  architectures  são 
gerenciados e controlados em todo meio corporativo da empresa. O termo enteprise architecture é 
definido  como a  organização  lógica  para  os  processos  empresariais  e  infraestrutura  de  TI  que 
refletem na integração e padronização dos requisitos do modelo de funcionamento da empresa. As 
normas, tais como ITIL, COBIT ou CMMI têm foco na Governança de TI, mas nenhuma delas 
realmente se referem a Governança de Arquitetura.
(B) ERRADA
Entende-se por Governança de TI como um conjunto de estruturas e processos que visam garantir 
que a TI suporte e maximize os objetivos e as estratégias do negócio. A governança e o COBIT 
devem suportar os interesses dos stakeholders internos e externos de acordo com as necessidades 
específicas  de cada um: os de dentro da empresa que têm interesse em gerar valor a partir  de 
investimentos de TI, os que prestam serviços de TI sejam eles internos (Departamento de TI) ou 
externos (fornecedores); e os que controlam riscos e responsabilidades.
Então, o COBIT deve ser utilizado como um amplo guia pela direção e pelos responsáveis pelos 
processos de negócio da empresa, não restringindo apenas ao departamento de TI.
(C) CORRETA
O Control Objective for Information and related Technology (COBIT) é um framework que fornece 
as melhores práticas para gerenciamento de processos de TI, atendendo as necessidades de gestão 
de uma organização, tratando os riscos do negócio, as necessidades de controle e as métricas de 
desempenho.  Esse  framework  serve  de  suporte  para  implementar  a  Governança  de  TI  numa 
organização garantindo que: a TI esteja alinhada com o negócio; a TI permita o negócio e maximize 
os benefícios; os recursos de TI sejam usados com responsabilidade; e que os riscos de TI sejam 
gerenciados apropriadamente. Vale reforçar que o COBIT não é um padrão definitivo. Ele serve 
como apoio para a implementação de controles na Governança de TI. Ele atua em dizer o o que 
fazer e não se preocupa em como fazer.
(D) ERRADA
O COBIT foca em duas áreas chaves: fornece informações necessárias para suportar os objetivos e 
os requisitos do negócio; e trata as informações como sendo o resultado combinado de aplicações e 
recursos de TI que precisam ser gerenciados por processos de TI. Para isso, o COBIT agrupa os 
processos  de  TI  em  quatro  áreas  ou  domínios:  Planejamento  e  Organização;  Aquisição  e 
Implementação; Entrega e Suporte; e Monitoração e Avaliação. Cada uma dessas áreas define os 
respectivos processos de TI.
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(E) ERRADA
O COBIT foi criado com a característica principal de ser: focado no negócio, orientado a processos, 
baseado em controles e direcionado a medições. Foi criado para ser utilizado não apenas pelos 
fornecedores de serviço de TI, usuários e auditores, mas também, e mais importante,  como um 
amplo  guia  pela  direção  e  os  responsáveis  pelos  processos  de  negócio  da  empresa.  O COBIT 
promove a organização das atividades de TI em torno dos processos de TI fornecendo um modelo 
para  as  organizações  adotarem  e  adaptarem  conforme  necessário.  Após  os  processos  estarem 
definidos, eles podem ser alocados a indivíduos e gerentes que são responsáveis e deverão prestar 
conta por cada processo. Com essa estrutura, as atividades ficam mais fáceis de serem controladas e 
organizadas.
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2 - O COBIT 4.0 apresenta 34 processos de TI divididos por 4 áreas ou domínios. Cada processo 
possui um objetivo ou requisito de controle de alto nível e objetivos detalhados. Além disso, há 
objetivos de controle genéricos que os processos devem observar, que são identificados como PCn, 
de process control number. NÃO corresponde a um dos objetivos de controle genéricos do COBIT 
4.0:
(a). atribuir um proprietário a cada processo, de forma que a responsabilidade seja clara.
(b). definir cada processo de forma que seja repetível.
(c). estabelecer metas e objetivos claros para cada processo para uma execução eficaz.
(d). medir a performance de cada processo em relação às suas metas.
(e). estabelecer níveis de acordo de serviço (SLA) onde cabível para cada processo.

Solução:
Controles gerais são aqueles embutidos nos processos e serviços de TI, como: desenvolvimento de 
sistema, gerenciamento de mudanças, segurança, etc. Eles devem ser considerados juntos com os 
objetivos de controle detalhados para ter a visão completa dos requisitos de controle.
(A) ERRADA
O controle geral que atribui um proprietário a cada processo, de forma que a responsabilidade seja 
clara é o PC1 Process Owner (Proprietário do Processo).
(B) ERRADA
O controle geral que define cada processo de forma que seja repetível é o PC2 – Repeatability 
(Repetibilidade).
(C) ERRADA
O controle geral que estabelece metas e objetivos claros para cada processo para uma execução 
eficaz é o PC3 Goals and Objectives (Metas e Objetivos).
(D) ERRADA
O controle geral que mede o desempenho de cada processo em relação às suas metas é o PC5 
Process Perfomance (Desempenho do Processo).
(E) CORRETA
O COBIT não define nenhum controle  geral  sobre SLA. O SLA é controlado no COBIT pelo 
processo Define  and manage service  levels  (Define e  gerencia  o nível  de serviço)  no domínio 
Deliver and Support (Entrega e suporte).
Além dos quatro controles gerais citados, existem mais dois:
PC4  Roles  and  Responsibilities  (Regras  e  Responsabilidades)  define  regras,  papéis  e 
responsabilidades não ambíguas para cada processo do COBIT para a execução eficiente;
PC6 Policy, Plans and Procedures (Políticas, Planos e Procedimentos) documenta revisa, mantém 
atualizado,  aprova  e  comunica  a  todas  as  partes  envolvidas  qualquer  política,  plano  ou 
procedimento que direciona um processo do COBIT.
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3  -  O  COBIT,  em  seus  fundamentos,  define  quatro  domínios  dentro  dos  quais  ele  insere  os  
processos de TI. No domínio de Planejamento e Organização está o processo
(a). Identificar e alocar custos.
(b). Adquirir e manter arquitetura tecnológica.
(c). Desenvolver e manter procedimentos de TI.
(d). Avaliar e gerenciar riscos.
(e). Definir níveis de serviços.

Solução:
O  COBIT (Control  Objectives  for  Information  and  related  Technologies)  é  um framework  de 
processos - independente de plataformas tecnológicas e do tipo de negócio - criado pelo ICACA 
(Information Systems Audit and Control Association) para dirigir a implementação de governança 
de  TIC.  A estrutura  básica  do  COBIT  é  composta  por  quatro  domínios,  cada  um  com  seus 
processos.

Planejar e Organizar
PO1 Definir um Plano Estratégico de TI e Orientações;
PO2 Definir a Arquitetura de Informação;
PO3 Determinar o Gerenciamento Tecnológico;
PO4 Definir os Processos de TI, Organização e Relacionamentos;
PO5 Gerenciar o Investimento em TI;
PO6 Comunicar os Objetivos de Gerenciamento e Orientar;
PO7 Gerenciar os Recursos Humanos de TI;
PO8 Gerenciar a Qualidade;
PO9 Estimar e Gerenciar os Riscos de TI;
PO10 Gerenciar Projetos.

Adquirir e Implementar
AI1 Identificar Soluções Automatizadas;
AI2 Adquirir e Manter Software de Aplicação;
AI3 Adquirir e Manter Infraestrutura de Tecnologia;
AI4 Habilitar Operação e Uso;
AI5 Obter Recursos de TI;
AI6 Gerenciar Mudanças;
AI7 Instalar e Credenciar Soluções e Mudanças.

Entregar e Dar Suporte
DS1 Definir e Gerenciar Níveis de Serviço;
DS2 Gerenciar Serviços de Terceiros;
DS3 Gerenciar Performance e Capacidade;
DS4 Assegurar Serviço Contínuo;
DS5 Assegurar Segurança de Sistema;
DS6 Identificar e Alocar Recursos;
DS7 Treinar Usuários;
DS8 Gerenciar Serviços de Escritório e Incidentes;
DS9 Gerenciar a Configuração;
DS10 Gerenciar Problemas;
DS11 Gerenciar Dados;
DS12 Gerenciar o Ambiente Físico;
DS13 Gerenciar Operações.
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 Monitorar e Avaliar
M1 Monitorar os processos;
M2 Assegurar avaliação dos controles internos;
M3 Obter avaliação independente;
M4 Prover auditoria independente.

Dentre os processos apresentados na questão, o único que faz parte do domínio Planejar e Organizar 
é o de Avaliar e Gerenciar Riscos (processo P09). Portanto, a resposta da questão é a letra D.
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4 - As Diretrizes de Auditoria (Audit Guidelines) do COBIT devem 
(a). ser entendidas como uma ferramenta para a criação do plano geral de auditoria de TI.
(b). ser entendidas como uma ferramenta para ensinar as bases de auditoria de TI.
(c).  habilitar  os  auditores  para  rever  processos  de  TI  específicos  em relação  aos  objetivos  de 
controle recomendados.
(d). evoluir conjuntamente com os objetivos de controle detalhados até se tornarem exaustivas e 
definitivas.
(e). explicar como o planejamento computadorizado, as avaliações e as ferramentas de análise e 
documentação podem ser usados para apoiar e automatizar a auditoria de TI.

Solução:
O  COBIT (Control  Objectives  for  Information  and  related  Technologies)  é  um framework  de 
processos - independente de plataformas tecnológicas e do tipo de negócio - criado pelo ISACA 
(Information Systems Audit and Control Association) para dirigir a implementação de governança 
de TIC. Em alto nível, a estrutura básica do COBIT engloba quatro domínios que são:
Planejar e Organizar;
Adquirir e Implementar;
Entregar e Dar Suporte;
Monitorar e Avaliar.
Cada um dos domínios do COBIT é composto por processos, que ao total somam 34. Cada um dos 
processos, por sua vez, estão associados a objetivos de controle.
Não causa espanto a semelhança da estrutura do COBIT com a do ciclo PDCA (Plan Do Check 
Act). Na verdade, o COBIT pode se visto como uma aplicação do ciclo PDCA à gestão de TIC. O 
COBIT  herda,  portanto,  os  fundamentos  básicos  do  PDCA,  sendo  o  mais  notório  deles,  o 
fundamento da melhoria contínua.
Nesse contexto, tornam-se necessárias avaliações periódicas dos processos implementados em cada 
um dos domínios, bem como dos objetivos de controle a eles associados. Tais revisões tem como 
objetivo principal rever os processos de TI em relação aos objetivos de controle recomendados. 
Para realizar tal tarefa, os auditores se baseiam nas Diretrizes de Auditoria (Audit Guidelines).
Mais recentemente, o Audit Guidelines foi descontinuado, e um novo livro chamado IT Assurance 
Guide foi publicado. O Assurance Guide traz ferramentas que permitem aos auditores acessarem os 
controles ligados aos objetivos de controle, desde o design até os resultados. O objetivo final do IT 
Assurance Guide é ajudar os auditores a assegurar que os os objetivos de controles estão sendo 
atingidos como planejado.
Embora a ISACA não apresente o Assurance Guide como substituto do Audit Guidelines, muitos 
pessoas da área o enxergam dessa forma. Outro aspecto interessante com relação a esses livros é 
que nenhum deles faz parte do COBIT, sendo referenciados pelo ISACA apenas como publicações 
relacionadas.
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5 - A adequação às normas, leis e procedimentos é um requisito de qualidade denominado

(a). integridade.
(b). autenticidade.
(c). confiabilidade.
(d). confidencialidade.
(e). conformidade.

Solução:
Esta  questão  encontra-se  no  âmbito  de  CobiT (Control  Objectives  for  Information  and  related 
Technology), que é um guia para a gestão de TI recomendado pelo ISACF (Information Systems 
Audit  and Control Foundation,  www.isaca.org). O CobiT inclui recursos tais como um sumário 
executivo, um framework, controle de objetivos, mapas de auditoria, um conjunto de ferramentas de 
implementação e um guia com técnicas de gerenciamento, além de fornecer métricas para avaliação 
de  resultados  e  possuir  a  vantagem  de  ser  independente  das  plataformas  de  TI  adotadas  nas 
empresas.
Em Cobit, para satisfazer os objetivos de negócio, as informações precisam estar em conformidade 
com os critérios chamados requisitos de negócio. Estes requisitos estão divididos em:

1. Requisitos de Qualidade;
2. Requisitos de Segurança;
3. Requisitos de Fiduciários.

Estes 3 requisitos Qualidade, Segurança e Fiduciário são, por sua vez, subdivididos em 7 critérios 
de informação:
Eficácia (efetividade): é a capacidade de alçar metas e resultados propostos. Trata da informação 
que está sendo relevante e pertinente ao processo de negócio, bem como que esteja sendo entregue 
de um modo oportuno, correto, consistente e útil;
Eficiência: capacidade de produzir o máximo nos resultados com o mínimo de recursos.
Diz respeito à provisão da informação através do uso otimizado (mais produtivo e
econômico) dos recursos;
Contabilidade: relaciona-se à provisão de informação apropriada para a gerência operar a entidade e 
para  a  gerência  exercer  suas  responsabilidades  de  relatar  aspectos  de  conformidade  e  finanças 
(podemos descartar, assim, a alternativa C);
Confidencialidade: diz respeito à proteção da informação sigilosa contra a revelação não autorizada 
(descartamos, assim, a alternativa D);
Integridade: relaciona-se à exatidão e à inteireza da informação bem como à sua validez de acordo 
com os valores e expectativas do negócio (descartamos, assim, a alternativa A);
Disponibilidade: relaciona-se à informação que está sendo disponibilizada quando requerida pelo 
processo de negócio agora e no futuro. Também diz respeito à proteção dos recursos necessários e  
às capacidades associadas;
Conformidade: trata do cumprimento das leis, dos regulamentos e arranjos contratuais aos quais o 
processo de negócio está sujeito (portanto, a alternativa E é a correta).
Note, também, que o requisito autenticidade, citado na alternativa B, não faz parte do escopo de 
requisitos de CobiT, o que a descarta imediatamente.
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6 - O princípio básico de governança incorporado no COBIT que objetiva a perenidade da área de 
TI e da organização é o princípio de

(a). equidade.
(b). transparência.
(c). alinhamento aos negócios.
(d). prestação de contas.
(e). responsabilidade corporativa.

Solução:
Saiba que os 4 (quatro) princípios de governança incorporados no CobiT são:

Transparência: mais do que a obrigação de informar, a Administração deve cultivar o desejo de 
informar, sabendo que da boa comunicação interna e externa, particularmente quando espontânea, 
franca e rápida, resulta um clima de confiança, tanto internamente, quanto nas relações da empresa 
com terceiros. A comunicação não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, mas 
deve contemplar também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação empresarial 
e que conduzem à criação de valor (descartamos, assim, a alternativa B);
Equidade: caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os grupos minoritários, sejam 
do  capital  ou  das  demais  partes  interessadas  (stakeholders),  como  colaboradores,  clientes, 
fornecedores  ou  credores.  Atitudes  ou  políticas  discriminatórias,  sob  qualquer  pretexto,  são 
totalmente inaceitáveis (descarta-se, assim, a alternativa A);
Prestação de contas:  os colaboradores têm a obrigação de prestar contas,  fornecer relatórios ou 
explicar suas ações sobre o uso de recursos que lhe são transmitidos. Os executivos prestam contas 
ao Conselho Administrativo os quais fornecem governança, direção e monitoração. Para cada um é 
essencial  conhecer  como  suas  ações  contribuem  para  alcançar  os  objetivos  da  organização 
(alternativa D descartada);
Responsabilidade  Corporativa:  conselheiros  e  executivos  devem  zelar  pela  perenidade  das 
organizações (visão de longo prazo, sustentabilidade) e, portanto, devem incorporar considerações 
de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações (alternativa E é a correta).
Lembre-se  também  que,  pela  Information  Systems  Audit  and  Control  Association  (2006), 
Alinhamento  estratégico (ou Alinhamento aos  negócios)  é  uma das  5 (cinco)  áreas  de foco na 
governança  de  TI.  As  demais  áreas  são:  Gerenciamento  de  riscos,  Gerenciamento  de  recurso, 
Mensuração de desempenho e Entrega de valor (descartamos, assim, a alternativa C).
O Alinhamento estratégico se refere a alinhar a TI com as estratégias do negócio. A questão chave é 
verificar se os investimentos da empresa em TI estão em harmonia com objetivos estratégicos da 
empresa e ainda está desenvolvendo capacidades necessárias para entregar valor ao negócio. São 
objetivos estratégicos:
Especificar os objetivos;
Desenvolver estratégias para alcançar os objetivos especificados;
Desenhar planos de ações para implementar as estratégias.
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7 - NÃO é um domínio de governança no framework do COBIT:

(a). monitoração.
(b). requisitos e processos.
(c). aquisição e implementação.
(d). planejamento e organização.
(e). entrega e suporte.

Solução:
O CobtiT está organizado em quatro domínios para refletir um modelo para os processos de TI. Os 
domínios podem ser caracterizados pelos seus processos e pelas atividade executadas em cada fase 
de implantação da Governança Tecnológica. São eles:
planejamento  e  organização:  define  as  questões  estratégicas  ligadas  ao  uso  da  TI  em  uma 
organização, trata de vários processos, entre eles, a definição da estratégia de TI, arquitetura da 
informação, direcionamento tecnológico, investimento, riscos, gerência de projetos e da qualidade 
(descartamos, assim, a alternativa D);
aquisição  e  implementação:  define  as  questões  de  implementação  da  TI  conforme  as  diretivas 
estratégicas e de projeto pré-definidas no Plano Estratégico de Informática da empresa, também 
conhecido como PDI (Plano Diretor de Informática).  Possui  uma série  de processos como, por 
exemplo, identificação de soluções automatizadas a serem aplicadas ou reutilizadas na corporação, 
aquisição  e  manutenção  de  sistemas  de  infraestrutura,  desenvolvimento  e  mapeamento  de 
procedimentos nos sistemas, instalação e gerência de mudanças (alternativa C descartada);
entrega  e  suporte:  define  as  questões  operacionais  ligadas  ao  uso  da  TI  para  atendimento  aos 
serviços para os clientes, manutenção e garantias ligadas a estes serviços.
O momento deste domínio é após a ativação de um serviço e sua entrega ao cliente, que pode operar 
ou utilizar os serviços da empresa para operação terceirizada. Os processos relativos a este domínio 
tratam da definição dos níveis de serviço (SLA Sevice Level Agreement ); gerência de fornecedores 
integrados  às  atividades;  garantias  de  desempenho,  continuidade  e  segurança  de  sistemas; 
treinamento de usuários;  alocação de custos de serviços; gerência  de configuração;  gerência  de 
dados, problemas e incidentes (alternativa E descartada);
monitoração: define as questões de auditoria e acompanhamento dos serviços de TI, sob o ponto de 
vista de validação da eficiência dos processos e evolução dos mesmos em termos de desempenho e 
automação. Os processos deste domínio tratam basicamente da supervisão das atividades dos outros 
processos; adequações realizadas na empresa para garantia de procedimentos operacionais; coleta e 
análise  de  dados  operacionais  e  estratégicos  para  auditoria  e  para  controle  da  organização. 
(alternativa A também descartada).

Por eliminação, chegamos à conclusão que requisitos e processos não é um domínio do CobiT. 
Assim, a alternativa B é a correta.
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8 - As diretrizes gerenciais do COBIT para indicar onde um processo se encontra e onde se deseja  
chegar estabelecem o uso da ferramenta denominada

(a). modelo de maturidade.
(b). fatores críticos de sucesso.
(c). objetivos de controle detalhados.
(d). indicadores chaves de desempenho.
(e). indicadores chaves de metas.

Solução:

As diretrizes gerenciais de CobiT fornecem a conexão vital entre o controle de TI e a governança de 
TI.  Elas  são  genéricas  e  orientadas  a  ação,  orientam a  gestão  na  obtenção de  informações  do 
empreendimento e dos processos relacionados que estão sob controle, monitoram a conquista dos 
objetivos organizacionais, monitoram e melhoram o desempenho de cada processo de TI, além de 
realizar a avaliação do desempenho organizacional. Elas ajudam a fornecer respostas a questões 
típicas de gestão, tais como:
Até que ponto devemos ir no controle de TI, e se este ponto é justificado pelo custo/benefício?
Quais são os indicadores de bom desempenho?
Quais são os fatores críticos de sucesso?
Quais são os riscos de não alcançar os nossos objetivos?
O que os demais fazem?
Como medir e comparar?
A seguir, abordaremos cada diretriz de gerenciamento:
Modelos de Maturidade (Maturity Models)
Os modelos de maturidade são usados para se gerenciar e controlar os processos de TI baseado em 
um método de avaliação da organização, para que se possa avaliar desde o nível de não existência  
(0) até otimizado (5), isto é, onde se deseja chegar. O objetivo dessas avaliações é verificar onde se 
encontram os problemas e definir as prioridades para melhoramento.
O propósito não é avaliar o nível de aderência aos objetivos de controle.
Esta abordagem foi derivada do modelo de maturidade que a Software Engineering Institute (SEI) 
definiu para o desenvolvimento de software (Capability Maturity Model for Software SW-CMM). A 
partir da aplicação destes níveis em cada um dos 34 processos do CobiT é possível mapear:
O estado atual da organização onde a organização está hoje;
O estado atual da indústria (fazendo uma comparação da empresa com outras) a comparação;
O estado atual das normas internacionais comparações adicionais;
A estratégia da organização para melhoria aonde a organização quer chegar.
O exposto acima já é suficiente para armar que a alternativa A está correta. Contudo, iremos nos 
aprofundar um pouco mais no Modelo de Maturidade.
A vantagem de uma abordagem de modelo de maturidade é que se torna relativamente fácil para a 
gerência  localizar  o  status  atual  na  escala  e  avaliar  o  que  está  envolvido  caso  um  melhor 
desempenho seja requerido. A escala de zero a cinco é usada para mostrar como um processo pode 
evoluir da não existência de uma capacidade para uma capacidade otimizada. Abaixo, apresentamos 
um modelo maturidade genérico:
Nível  0  (Inexistente):  completa  falta  de  qualquer  processo  reconhecível,  e  a  empresa  nem 
reconheceu que existe a necessidade de se gerenciar tal processo;
Nível 1 (Inicial): existe evidência que a empresa reconheceu a necessidade de gerenciamento do 
processo.  Entretanto,  não existem ainda processos padronizados,  e somente,  abordagens ad-hoc, 
aplicadas  baseada  nos  indivíduos  ou  casos.  No  geral,  a  abordagem  de  gerenciamento  está 
desorganizada;
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Nível 2 (Repetitivo): procedimentos similares são seguidos por diferentes pessoas para a execução 
de uma tarefa. Não há treinamento formal ou procedimentos formalizados de comunicação, e a 
responsabilidade é deixada para os indivíduos. Como existe grande dependência nas pessoas, erros 
são esperados;
Nível 3 (Definido): procedimentos são padronizados e documentados, e comunicados através de 
treinamento.  É  deixado  para  as  pessoas  seguirem esses  processos,  tornando  difícil  detectar  os 
desvios.  Neste  nível,  os  procedimentos  não  são  sofisticados,  mas  é  a  formalização de  práticas 
existentes;
Nível 4 (Gerenciado): possível monitorar e medir a concordância com os procedimentos e tomar 
ação quando os processos parecem não estar trabalhando efetivamente. Neste nível, os processos 
estão em constante melhoramento e provem boas práticas, no entanto, automação e ferramentas são 
usadas de forma limitada ou fragmentada;
Nível  5  (Otimizado):  processos  estão  definidos  em  nível  de  melhores  práticas,  baseados  em 
resultados de melhoramento contínuo e modelagem de maturidade com outras empresas, e a TI é 
usada de forma integrada para automatizar o fluxo de trabalho, provendo ferramentas para melhorar 
a qualidade e efetividade, tornando a empresa rápida para adaptações.
Fatores críticos de sucesso (Critical Success Factors CSFs)
Os fatores críticos de sucesso definem os desafios mais importantes ou ações de gerenciamento que 
devem ser  adotadas  para  colocar  sobre  controle  a  gestão  de  TI.  São  definidas  as  ações  mais 
importantes  do  ponto  de  vista  do  que  fazer  a  nível  estratégico,  técnico,  organizacional  e  de 
processo. Por exemplo, CSFs incluem:
Processos de TI são definidos e alinhados com a estratégia de TI e com os objetivos de negócio;
São conhecidos os clientes do processo e suas expectativas;
Os processos são escaláveis e seus recursos são geridos de forma adequada.
Portanto, a alternativa B está errada.

Indicadores de Meta (Key Goal Indicator KGIs)
KGIs são medidas pré-definidas que indicam se um processo de TI alcançou o requisito do negócio 
em termos de critérios de informação. Os KGIs para TI são os drivers de negócio que usualmente 
suportam as perspectivas financeiras e clientes. São as KGIs que, após o fato ocorrido, refletem se a 
meta foi atingida e, usualmente, são expressas nos seguintes termos:
Disponibilidade das informações necessárias para suportar as necessidades de negócios;
Riscos de falta de integridade e confidencialidade das informações;
Eficiência nos custos dos processos e operações;
Confirmação de confiabilidade, efetividade e conformidade das informações.
São exemplos de KGIs:
Aumento do Nível de entrega de serviço;
Número de clientes e custo por cliente atendido;
Disponibilidade dos sistemas e serviços;
Ausência de integridade e riscos de confidencialidade;
Confirmação da confiabilidade e eficácia;
Aderência ao custo de desenvolvimento e prazo;
Custo eficiência do processo;
Produtividade da equipe;
Número de mudanças aplicadas na hora certa nos processos e sistemas;
Aumento da produtividade.
Assim, a alternativa E está errada.
Indicadores de Desempenho (Key Performance Indicators KPI)
Indicadores de Desempenho são medidas pré-definidas que determinam quanto o processo
de TI conseguiu atingir em relação aos objetivos. Os KPIs se referem às perspectivas
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dos processos e da inovação, são medidas que refletem as tendências em termos de atingir
ou não a meta no futuro. Notadamente, as KPIs são medidas antes do fato e aplicadas em
diversos escopos, por exemplo:
Financeiro
 Número de Clientes de TI;
Custo por Cliente de TI;
Custo eficiência do serviço de TI;
Entrega de valor de TI por funcionário;
Cliente
Nível de Entrega de Serviço;
Satisfação do cliente;
Número de novos clientes;
Número de novos canais de serviço;
Aprendizado
Produtividade da Equipe;

Número de pessoas treinadas em uma nova tecnologia;
Valor entregue por funcionário;
Aumento da disponibilidade do conhecimento;
Processo
Disponibilidade do processo e do sistema;
Desenvolvimento dentro do prazo e no custo;
Tempos de respostas;
Quantidade de erros e retrabalho;

Portanto, a alternativa D está errada.
Vale reforçar que objetivos de controle detalhados não faz parte das diretrizes gerenciais
do COBIT. Logo, a alternativa C também esta errada.
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9 - NÃO é recomendado aplicar COBIT para

(a). qualificar a contratação de prestadores de serviços de TI.
(b). avaliar pontos fortes e fracos dos processos de TI.
(c). promover benchmarking.
(d). auditar os riscos operacionais de TI.
(e). gerenciar configuração de ativos de rede.

Solução:

O CobiT (Control Objectives for Information and related Technology) é um guia para a gestão de TI 
recomendado pelo ISACA (Information Systems Audit and Control Foundation, www.isaca.org). O 
CobiT inclui  recursos  tais  como um sumário  executivo,  um framework,  controle  de  objetivos, 
mapas de auditoria,  um conjunto de ferramentas de implementação e um guia com técnicas de 
gerenciamento. As práticas de gestão do CobiT são recomendadas pelos peritos em gestão de TI que 
ajudam a otimizar os investimentos de TI e fornecem métricas para avaliação dos resultados. O 
CobiT independe das plataformas de TI adotadas nas empresas.
As melhores práticas do Cobit prometem auxiliar as companhias no processo de governança de TI. 
Ele  tem  a  missão  de  garantir  que  os  sistemas  financeiros  executem  suas  tarefas  conforme  o 
pretendido sem dados fraudulentos ou ações que poderiam comprometer a qualidade de dados. Tal 
uso poderia ser relevante diante das exigências da lei fiscal Sarbanes-Oxley, por exemplo. A lei 
Sarbanes-Oxley, apelidada de Sarbox ou ainda de SOX, visa garantir a criação de mecanismos de 
auditoria e segurança confiáveis nas empresas, incluindo ainda regras para a criação de comitês 
encarregados de supervisionar suas atividades e operações, de modo a mitigar riscos aos negócios, 
evitar  a  ocorrência  de  fraudes  ou  assegurar  que  haja  meios  de  identificá-las  quando  ocorrem, 
garantindo a transparência na gestão das empresas.
O CobiT está dividido em quatro domínios:
1. Planejamento e organização.
2. Aquisição e implementação.
3. Entrega e suporte.
4. Monitoração.
Cada domínio cobre um conjunto de processos para garantir a completa gestão de TI, somando 34 
processos:
Planejamento e Organização:
1. Define o plano estratégico de TI
2. Define a arquitetura da informação
3. Determina a direção tecnológica
4. Define a organização de TI e seus relacionamentos
5. Gerencia os investimento de TI
6. Gerencia a comunicação das direções de TI
7. Gerencia os recursos humanos
8. Assegura o alinhamento de TI com os requerimentos externos
9. Avalia os riscos
10. Gerencia os projetos
11. Gerencia a qualidade
Aquisição e implementação:
1. Identifica as soluções de automação
2. Adquire e mantém os softwares
3. Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica
4. Desenvolve e mantém os procedimentos
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5. Instala e certifica softwares
6. Gerencia as mudanças
Entrega e suporte:
1. Define e mantém os acordos de níveis de serviços (SLA)
2. Gerencia os serviços de terceiros
3. Gerencia a performance e capacidade do ambiente
4. Assegura a continuidade dos serviços
5. Assegura a segurança dos serviços
6. Identifica e aloca custos
7. Treina os usuários
8. Assiste e aconselha os usuários
9. Gerencia a configuração
10. Gerencia os problemas e incidentes
11. Gerencia os dados
12. Gerencia a infraestrutura
13. Gerencia as operações
Monitoração:
1. Monitora os processos
2. Analisa a adequação dos controles internos
3. Provê auditorias independentes
4. Provê segurança independente
5. É importante ressaltar que o CobiT é orientado ao negócio e fornece informações detalhadas para 
gerenciar  processos  baseados  em objetivos  de  negócios.  Por  esta  razão,  o  Cobit  é  geralmente 
utilizado em conjunto com outros frameworks de melhores práticas,  como o ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library). Nesse caso, o CobiT é usado como um mecanismo de controle 
para garantir que os processos estão sendo seguidos e documentados e que podem ser auditados. Já 
o ITIL é um conjunto de melhores práticas e se preocupa com o operacional, mais especificamente 
com os  serviços  de  gerenciamento  de  ativos  e  serviços  de  TI.  Entre  esses  serviços,  esta  o  de  
gerência de configuração dos ativos de rede ou de qualquer outro ativo de TI.
Portanto,  a alternativa correta é a E, pois o CobiT é um guia que se concentra em técnicas de 
gerenciamento e auditoria que visam fornecer garantias de que os serviços de TI estão alinhados ao 
negócio. Já a parte operacional deve ser garantida com o auxílio de guias de melhores práticas como 
o ITIL, de normas e padrões como aqueles editados pela ISO e de diversos outros mecanismos.
As outras alternativas podem ser encaixadas em determinados processos: qualificar a contratação de 
prestadores de serviços de TI (Gerencia os serviços de terceiros), avaliar pontos fortes e fracos dos 
processos de TI (Analisa a adequação dos controles internos), promover benchmarking (Monitora 
os processos) e auditar os riscos operacionais de TI (Provê auditorias independentes).
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10 - A diretoria de uma empresa reclama que os produtos entregues pela TI, apesar de construídos 
rapidamente, não atendem às necessidades de seu negócio. Que domínio COBIT contém processos 
que podem contribuir para diminuir essa insatisfação, definindo um plano estratégico para TI?

(a). Entrega e Monitoração.
(b). Planejamento e Organização.
(c). Monitoração e Avaliação.
(d). Estratégia e Planejamento.
(e). Gerenciamento do Plano de Negócio.

Solução:

O CobiT está organizado em quatro domínios para refletir um modelo para os processos de TI. Os 
domínios podem ser caracterizados pelos seus processos e pelas atividades executadas em cada fase 
de implantação da Governança Tecnológica. A seguir, descreveremos cada domínio, além de citar os 
processos compreendidos pelos mesmos (ao todos são 34 processos):
1.  Planejamento  e  organização:  O  domínio  de  Planejamento  e  Organização  cobre  o  uso  de 
informação e tecnologia e como isso pode ser usado para que a empresa atinja seus objetivos e 
metas.  Ele  também  salienta  que  a  forma  organizacional  e  a  infraestrutura  da  TI  devem  ser 
consideradas para que se atinjam resultados ótimos e para que se gerem benefícios do seu uso. É 
composto por 10 processos:
Definir um Plano Estratégico de TI (já podemos concluir, aqui, que alternativa B é a correta);
Definir a Arquitetura da Informação;
Determinar o Direcionamento Tecnológico;
Definir os Processos, Organização e os Relacionamentos de TI;
Gerenciar o Investimento de TI;
Comunicar as Diretrizes e Expectativas da Diretoria;
Gerenciar os Recursos Humanos de TI;
Gerenciar a Qualidade;
Avaliar e Gerenciar os Riscos de TI;
Gerenciar Projetos;
2. Aquisição e implementação: Este domínio cobre os requisitos de TI, aquisição de tecnologia, e 
implementação dele dentro dos processos de negócios da companhia. Esse domínio também foca o 
desenvolvimento do plano de manutenção que a companhia adota para prolongar a vida do sistema 
de TI e seus componentes. É composto por 7 processos:
Identificar Solução Automatizadas;
Adquirir e Manter Software Aplicativo;
Adquirir e Manter Infraestrutura de Tecnologia;
Habilitar Operação e Uso;
Adquirir Recursos de TI;
Gerenciar Mudanças;
Instalar e Homologar Soluções e Mudanças;
3. Entrega e suporte: Este domínio foca em aspectos de entrega de tecnologia da informação. Cobre 
a execução de aplicações dentro do sistema de TI e seus resultados, assim como o suporte dos 
processos  que  habilitam  a  execução  de  forma  eficiente  e  efetiva.  Esses  processos  de  suporte 
também incluem questões de segurança e treinamento. O presente domínio possui 13 processos:
Definir e Gerenciar Níveis de Serviços;
Gerenciar Serviços de Terceiros;
Gerenciar Capacidade e Desempenho;
Assegurar Continuidade de Serviços;

15



Assegurar a Segurança dos Serviços;
Identificar e Alocar Custos;
 Educar e Treinar os Usuários;
Gerenciar a Central de Serviço e os Incidentes;
Gerenciar a configuração;
Gerenciar os Problemas;
Gerenciar os Dados;
Gerenciar o Ambiente Físico;
Gerenciar as Operações;

4. Monitoração e avaliação: Este domínio lida com a estimativa estratégica das necessidades da 
companhia e avalia se o atual sistema de TI atinge os objetivos para o qual ele foi especificado e  
controla  os  requisitos  para  atender  objetivos  regulatórios.  Ele  também  cobre  as  questões  de 
estimativa independente da efetividade do sistema de TI e sua capacidade de atingir os objetivos de 
negócio, controlando os processos internos da companhia através de auditores internos e externos 
(descartamos, assim, a alternativa C). Tal domínio possui 4 processos, são eles:
Monitorar e Avaliar o Desempenho;
Monitorar e Avaliar os Controles Internos;
Assegurar a Conformidade com Requisitos Externos;
Prover a Governança de TI.

Não iremos nos ater às alternativas D e E, pois não são domínios do CobiT. Assim, concluí-
mos que a resposta correta é a alternativa B.
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11 - No COBIT, Gerenciar os serviços de terceiros pertence a que domínio?

(a). Auditoria
(b). Recursos Humanos
(c). Aquisição e Contratos
(d). Planejamento e Organização
(e). Entrega e Suporte

Solução:

O Control Objective for Information and related Technology (COBIT) é um framework que fornece 
as melhores práticas para gerenciamento de processos de TI, atendendo as necessidades de gestão 
de uma organização, tratando os riscos do negócio, as necessidades de controle e as métricas de 
desempenho.  Esse  framework  serve  de  suporte  para  implementar  a  Governança  de  TI  numa 
organização  garantindo  que:  a  TI  esteja  alinhada  com os  negócios;  a  TI  permita  o  negócio  e 
maximize os benefícios; os recursos de TI sejam usados com responsabilidade; e que os riscos de TI 
sejam  gerenciados  apropriadamente.  Entende-se  por  Governança  de  TI  como  um conjunto  de 
estruturas e processos que visam garantir que a TI suporte e maximize os objetivos e as estratégias 
do negócio.
O COBIT é divido em três componentes formando um cubo (Figura 4). Tais componentes são:
Processos de TI (IT Process) - Domínio (Domains), Processos (Process) e Atividades (Activities))
Recursos de TI (IT Resources) - Aplicações (Aplications), Informação (Information), Infraestrutura 
(Infrastructure)  e  Pessoas  (People)  Critérios  de  Informação  (Business  Requeriments)  -  Eficácia 
(Effectiveness), Eficiência (Eficiency), Confidencialidade (Confidentiality), Integridade (Integrity), 
Disponibilidade (Availability), Conformidade (Compliance) e Confiabilidade (Reliability)).
Os  processos  estão  agrupados  em  quatro  domínios:  Planejamento  e  Organização,  Aquisição  e 
Implementação,  Entrega  e  Suporte,  e  Monitoração  e  Avaliação.  O domínio  de  Planejamento  e 
Organização envolve os processos: Definir um Plano Estratégico de TI; Definir a arquitetura de 
informação; Determinar a direção tecnológica; Definir a organização e os relacionamentos da TI; 
Gerenciar os investimentos da TI; Comunicar as metas e os direcionamentos gerenciais; Gerenciar 
os  recursos  humanos;  Garantir  a  conformidade  com  os  requisitos  externos;  Avaliar  os  riscos; 
Gerenciar os projetos e Gerenciar a qualidade.
O domínio Aquisição e Implementação envolve os processos: Identificar soluções automatizadas 
(soluções  de  TI);  Prover  e  manter  aplicações  de  software;  Prover  e  manter  a  infraestrutura 
tecnológica; Habilitar Operação e Uso das soluções; Adquirir recursos de TI;

Figura 4: componente do COBIT.
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Instalar e certificar soluções mudanças e Gerenciar as mudanças.
O domínio Entrega e Suporte envolve os processos: Definir e manter os níveis de serviço;
Gerenciar os serviços de terceiros;  Gerenciar o desempenho e a capacidade; Garantir  o serviço 
ininterrupto; Garantir a segurança dos sistemas; Identificar e alocar os custos; Treinar os usuários; 
Auxiliar  e  orientar  os  clientes;  Gerenciar  a  configuração;  Gerenciar  os  problemas e  incidentes; 
Gerenciar os dados; Gerenciar as instalações físicas e Gerenciar as operações.
O domínio Monitoração e Avaliação envolve os processos: Monitorar e Avaliar os processos;
Monitorar e Avaliar o controle interno; Assegurar o cumprimento das regulamentações e Prover a 
Governança de TI.
Vale reforçar que o COBIT não é um padrão definitivo, ele serve como apoio para a implementação 
de controles na Governança de TI. Ele atua em dizer o o que fazer e não se preocupa em como 
fazer. Já o ITIL foco em como fazer.
Conforme explicações anteriores, o processo Gerenciar Serviços de Terceiros faz parte do domínio 
Entrega e Suporte. Então, a alternativa correta é a letra (E).

18



12 - O _________ é empregado na governança de recursos de Tecnologia da Informação (TI).
Assinale a opção que completa corretamente a frase acima.

(a). OPM3
(b). CMMI
(c). GED
(d). COBIT
(e). Portal corporativo

Solução:
Entende-se por Governança de TI como um conjunto de estruturas e processos que visam garantir 
que a TI suporte e maximize os objetivos e as estratégias do negócio. Assim, a governança e o X 
(descobriremos  quem  é  o  X  quando  analisarmos  as  alternativas  a  seguir)  devem  suportar  os 
interesses dos stakeholders internos e externos de acordo com as necessidades específicas de cada 
um: os de dentro da empresa que têm interesse em gerar valor a partir de investimentos de TI; os 
que prestam serviços de TI sejam eles internos (Departamento de TI) ou externos (fornecedores); e 
os que controlam riscos e responsabilidades.

Bom, agora nós analisaremos cada alternativa.
(A) ERRADA
OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model, em português Modelo de Maturidade 
em Gerenciamento de Projetos Organizacionais) fornece um mecanismo que permite monitorar o 
progresso dos interesses estratégicos da organização através da execução precisa e bem sucedida 
dos projetos. Em outras palavras, ele possibilita que a empresa utilize a gestão de projetos para 
atingir suas metas nos prazos e dentro do orçamento.
Ao estudar o OPM3, você perceberá que ele é baseado no guia PMBOK (padrão global) e pode ser 
aplicado em organizações de diversos segmentos,  tamanhos ou localizações geográficas.  Notará 
também que o OPM3 desenvolve um ciclo continuado de aperfeiçoamento do conhecimento, da 
avaliação e da melhoria de forma que, conforme você se move pelo processo de melhoria, passa por 
uma mudança de pensamento que posicionará sua organização de modo a permitir que ela obtenha 
tanto ganhos imediatos como sucesso em longo prazo.
Você perceberá também que o OPM3 permite que as organizações avaliem seu nível de maturidade. 
No caso,  existem 4  níveis  (Padronizar,  Medir,  Controlar  e  Melhorar  continuamente)  para  cada 
domínio de análise: Projetos que é o domínio, digamos, mais baixo;

Programas,  domínio  intermediário;  e  Portfólios,  representado  o  domínio  mais  alto.  Candidato, 
lembre-se que maturidade é o desenvolvimento de sistemas e processos que são repetitivos por 
natureza e garantem uma alta probabilidade de que cada um deles seja um sucesso. Observe que, em 
nenhum momento fizemos menção à Governança de TI, o que nos dá condição para descartar esta 
alternativa.
(B) ERRADA
O CMMI (Capability Maturity Model Integration) é uma metodologia criada pela SEI (Software 
Engineering Institute) com o objetivo de substituir as diversas CMMs (Capability Maturity Model) 
desenvolvidas especificamente para cada área de atuação, tais como: desenvolvimento de sistemas, 
engenharia de software, aquisição de software e desenvolvimento de processos. Apesar das CMMs 
serem  úteis,  elas  são  excessivamente  diversificadas  e,  por  conta  disso,  foram  consideradas 
problemáticas (redundância de conceitos, terminologia incomum, inconsistências, etc.)
De forma geral, o objetivo maior do CMMI é prover um conjunto de boas práticas para melhoria 
dos processos das organizações e a habilidade de gerenciar, desenvolver e manter os seus produtos 
(softwares). Essas práticas, já consideradas efetivas, são organizadas em uma estrutura que visa 
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auxiliar a organização, em particular os gerentes de projetos, a estabelecer suas prioridades para a 
conquista de melhorias. Um guia para a implementação dessas melhorias também é fornecido pelo 
CMMI.
Candidato, você precisa saber as diferenças entre as formas de representação que o CMMI possui, 
uma contínua e outra por estágios (a existência de duas representações visa a oferecer flexibilidade 
para as organizações poderem utilizar diferentes meios para obterem melhorias de acordo com as 
suas realidades).
Enquanto  que  a  representação  contínua  dá  liberdade  para  as  organizações  utilizarem a  melhor 
ordem entre as melhorias para que os objetivos de negócio sejam alcançados, a representação por 
estágios disponibiliza uma sequência pré-determinada para que as melhorias sejam obtidas. Essa 
sequência  não  pode  ser  desconsiderada  pelas  organizações  que  pretendem  utilizar  essa 
representação, pois cada estágio serve de base para o próximo.
Novamente, em nenhum momento fizemos menção à Governança de TI, o que nos permite eliminar 
esta alternativa.
(C) ERRADA
GED  (Gerenciamento  Eletrônico  de  Documentos)  é  uma  tecnologia  que  provê  um  meio  de 
facilmente  gerar,  controlar,  armazenar,  compartilhar  e  recuperar  informações  existentes  em 
documentos. Os sistemas GED permitem que os usuários acessem os documentos de forma ágil e 
segura.
Como bem sabemos, os conhecimentos de uma empresa residem na massa de documentos que a 
mesma possui. É aqui que entra o GED, permitindo a preservação e a organização deste patrimônio, 
assegurando a informação necessária, na hora exata, para a pessoa certa. Não é difícil intuir que, 
devido a sua capacidade de gerenciar documentos, a GED é uma ferramenta indispensável para a 
Gestão do Conhecimento. Não é difícil concluir também que a alternativa está ERRADA.
(D) CORRETA
O Control Objective for Information and related Technology (COBIT) é um framework que fornece 
as melhores práticas para gerenciamento de processos de TI, atendendo as necessidades de gestão 
de uma organização, tratando os riscos do negócio, as necessidades de controle e as métricas de 
desempenho.  Esse  framework  serve  de  suporte  para  implementar  a  Governança  de  TI  numa 
organização garantindo que: a TI esteja alinhada com o negócio;
a  TI  permita  o  negócio  e  maximize  os  benefícios;  os  recursos  de  TI  sejam  usados  com 
responsabilidade;
e que os riscos de TI sejam gerenciados apropriadamente.
Vale reforçar que o COBIT não é um padrão definitivo. Ele serve como apoio para a implementação 
de controles na Governança de TI, ditando o o que fazer e não se preocupando como fazer.
O COBIT foca em duas áreas chaves: fornece informações necessárias para suportar os objetivos e 
os requisitos do negócio; e trata as informações como sendo o resultado combinado de aplicações e 
recursos de TI que precisam ser gerenciados por processos de TI. Para isso, o COBIT agrupa os 
processos de TI em quatro áreas ou domínios:

1. Planejamento e Organização;
2. Aquisição e Implementação;
3. Entrega e Suporte;
4. Monitoração e Avaliação.

Candidato, lembre-se disso: o COBIT deve ser utilizado como um amplo guia pela direção e pelos 
responsáveis pelos processos de negócio da empresa, não restringindo apenas ao departamento de 
TI!
Portanto, a alternativa está CORRETA.
(E) ERRADA
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Os portais corporativos são, comumente, apresentados como uma evolução das intranets.
No entanto, os portais também podem ser vistos como uma aplicação web que agrega conteúdo, 
colaboração, conhecimento e aplicativos transacionais, todos em uma interface única.
Exemplos de funcionalidades que os portais normalmente possuem são:
 busca e indexação;
categorização de conteúdo;
colaboração;
personalização;
comunidades;
integração de sistemas;
segurança.

A seguir, apresentamos alguns exemplos de portais corporativos (Candidato, decore o significado 
destas siglas!):
B2B  (Business  to  Business):  transações  de  comércio  entre  empresas.  Por  exemplo,um  banco 
transferindo recursos para;
B2C (Business to Consumer): transações entre uma empresa e um consumidor. Por exemplo, portais 
da Submarino e da Lojas;
C2C (Consumer  to  Consumer):  transações  entre  consumidores,  intermediadas  normalmente  por 
uma empresa. Por exemplo, o sites de leilão Ebay e Mercado Livre;
B2G  (Business  to  Governement):  transações  entre  empresa  e  governo,  como,  por  exemplo, 
licitações e compras de fornecedores;
B2E (Business-to-Employee): portais que atendem aos empregados. Oferecem aos empregados uma 
interface única para que eles possam acompanhar as notícias da empresa,  gerenciar  seus dados 
pessoais, solicitar serviços, etc.

Portanto, nada relacionado à Governança de TI.
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13 - O COBIT - Control Objectives for Information and related Technology fornece boas práticas 
por meio de uma estrutura de domínio e processos e apresenta atividades de forma gerencial e 
lógica  para  a  Governança  de  TI.  O  COBIT contém componentes  inter-relacionados,  provendo 
suporte para a governança, gerenciamento, controle e atendimento das necessidades de diferentes 
organizações. O componente Atividades Chaves do COBIT (versão 4.1) está relacionado com

(a). Indicadores de Performance.
(b). Modelos de Maturidade.
(c). Controle de Objetivos.
(d). Responsabilidades e Contabilização.
(e). Controle de Práticas.

Solução:

O  COBIT  (do  Inglês  Control  Objectives  for  Information  and  related  Technology)  define  um 
conjunto de boas práticas dirigido para a gerência da tecnologia da informação (TI) criado pelo 
ISACA (do Inglês Information Systems Audit  and Control  Association)  e pelo ITGI (do Inglês 
Information Technology Governance Institute). Com a missão de pesquisar, desenvolver, publicar e 
promover  um  modelo  de  controle  para  governança  de  TI  atualizado  e  internacionalmente 
reconhecido para ser adotado por organizações e utilizado no dia a dia por gerentes de negócios, 
prossionais de TI e profissionais de avaliação, o COBIT provê a gestores, auditores e usuários de TI 
com um conjunto de métricas, indicadores e boas práticas para auxiliá-los nas maximização dos 
benefícios obtidos através do uso da tecnologia da informação.
O modelo COBIT pretende alcançar seus objetivos mantendo seu foco em negócios, orientado a 
processos, baseado em controles e orientado por medições. Em sua estrutura, o COBIT cobre quatro 
domínios:
Planejar e organizar, que consiste em:
Definir um plano estratégico de TI;
Definir a arquitetura da informação;
Determinar as diretrizes de tecnologia;
Definir os processos, a organização e os relacionamentos de TI;
Gerenciar o investimento de TI;
Comunicar metas e diretrizes gerenciais;
Gerenciar os recursos humanos de TI;
Gerenciar a qualidade;
Avaliar e gerenciar os riscos de TI;
Gerenciar projetos.
Adquirir e implantar, que consiste em:
Identificar soluções automatizadas;
Adquirir e manter software aplicativo;
Adquirir e manter infraestrutura de TI;
Habilitar operação e uso;
Adquirir recursos de TI;
Gerenciar mudanças;
Instalar e homologar soluções e mudanças.
Entregar e suportar, que consiste em:
Definir e gerenciar níveis de serviços;
Gerenciar serviços terceirizados;
Gerenciar o desempenho e a capacidade;
Assegurar a Continuidade dos Serviços;
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Garantir a Segurança dos Sistemas;
Identificar e Alocar Custos;
 Educar e Treinar os Usuários;
Gerenciar a Central de Serviço e os Incidentes;
Gerenciar a configuração;
Gerenciar Problemas;
Gerenciar os Dados;
Gerenciar o Ambiente Físico;
Gerenciar as Operações.
Monitorar e avaliar, que consiste em:
Monitorar e Avaliar o Desempenho de TI;
Monitorar e Avaliar os Controles Internos;
Assegurar a Conformidade com Requisitos Externos;
Prover Governança de TI.

Como exibido na Figura 5, as atividades chaves do modelo COBIT são uma divisão dos objetivos e  
processos de TI realizadas pela tabela de responsabilidade. Mais especificamente, a definição das 
atividades chaves e as entregas do processo fazem parte do controle de processo 4 (PC4) do modelo 
COBIT, que designa e comunica papéis e responsabilidades para uma efetiva e eficiente execução 
das atividades chaves e sua documentação, bem como a responsabilização pelo processo e suas 
entregas.

Figura 5: disponível em http://www.isaca.org/Content/NavigationMenu/Members_and _Leaders1/
COBIT6/Obtain_COBIT/cobit41_portuguese.pdf.

Sendo assim, as atividades chaves estão relacionadas com as responsabilidades e contabilização do 
modelo COBIT, representadas pela alternativa d.
Descrição das outras Alternativas
a) Indicadores de desempenho:
Indicadores  de  desempenho,  ou  KPI  (do  Inglês  Key Performance  Indicators),  representam um 

23



conjunto de medidas que focam nos aspectos de desempenho organizacional mais importantes para 
o sucesso de uma organização. Eles são usados em empresas para aferir resultados e para basear as 
decisões dos gestores de acordo com os valores previamente definidos (pela organização).
b) Modelos de maturidade:
Modelos  de  maturidade  podem ser  descritos  como  uma  coleção  estruturada  de  elementos  que 
descrevem  certos  aspectos  da  maturidade  de  uma  organização.  Eles  podem  ser  usados  para 
comparar diferentes organizações. No caso do CMM, predecessor do CMMI, por exemplo, a base 
de comparação de organizações são os processos de desenvolvimento de software.
c) Controle de objetivos:
Os objetivos de controle de TI fornecem um conjunto completo de requisitos de alto nível a serem 
considerados pelos executivos para um controle efetivo de cada processo de TI. No COBIT eles:
São definições de ações gerenciais para aumentar o valor ou reduzir o risco; Consistem de políticas, 
procedimentos, práticas e estruturas organizacionais;
São  desenvolvidos  para  prover  uma  razoável  garantia  de  que  os  objetivos  de  controle  serão 
atingidos e que eventos indesejáveis serão evitados ou detectados e corrigidos.
e) Controle de práticas:
O conceito de controle  de práticas não é  usado extensivamente na literatura impossibilitando a 
atribuição de significado a ele.
Fonte para elaboração da questão e para saber mais: COBIT 4.1 Português, disponível em
http://www.isaca.org/Content/NavigationMenu/Members_and_Leaders1/COBIT6/
Obtain_COBIT/cobit41_portuguese.pdf
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14 - As áreas foco da Governança de TI na visão do COBIT são:

(a). Alinhamento Estratégico, Agregação de Valor, Gerenciamento de Riscos, Gerenciamento
de Recursos e Medições de Desempenho.
(b). Alinhamento Estratégico, Medições de Perdas, Gerenciamento de Riscos, Gerenciamento
de Requisitos e Condições de Mercado.
(c).  Planejamento  Estratégico,  Valores  de  Ativos,  Gerenciamento  de  Pessoas,  Agregação  de 
Componentes e Medições de Custos.
(d). Aquisições Estratégicas, Composição de Valor, Gerenciamento de Benefícios, Gerenciamento
de Recursos e Modificações de Desempenho.
(e). Alinhamento de Desempenho, Associação de Valores e Benefícios, Gerenciamento
de Decisões, Gerenciamento de Perda de Recursos e Medições de Riscos.

Solução:

A Governança de TI surgiu da necessidade da avaliação do valor de TI, do gerenciamento dos riscos 
relacionados à TI e das crescentes necessidades de controle sobre as informações. Ela integra e 
institucionaliza boas práticas para garantir que a área de TI da organização suporte os objetivos de 
negócios.
Podemos dizer que, quando bem executada, ela habilita a organização a obter todas as vantagens de 
sua informação, maximizando os benefícios, capitalizando as oportunidades e ganhando em poder 
competitivo.  Mas,  para  que  a  Governança  de  TI  seja  bem  executada  é  imprescindível  que  a 
organização satisfaça os  requisitos de qualidade,  guarda e  segurança de suas informações,  bem 
como de todos seus bens. Além de assegurar que a organização cumpra estes requisitos e atinja seus 
objetivos, os executivos devem também entender o estágio atual de sua arquitetura de TI e decidir 
que governança e controles ela deve prover.

Muitas responsabilidades, você não acha?
Para facilitar a vida destes executivos, ditando o o que fazer e não se preocupando como fazer,  
surgiu o Control Objective for Information and related Technology (CobIT), um framework que 
fornece as melhores práticas para gerenciamento de processos de TI, atendendo as necessidades de 
gestão de uma organização, tratando os riscos do negócio, as necessidades de controle e as métricas 
de desempenho.
Esse framework serve de suporte à implementação da Governança de TI (Figura 6), provendo uma 
metodologia que assegura as suas 5 (cinco) áreas focos:
Alinhamento estratégico: foca em garantir a ligação entre os planos de negócios e de TI, definindo, 
mantendo e validando a proposta de valor de TI, alinhando as operações de TI com as operações da 
organização;
Entrega de valor (Agregação de Valor): é a execução da proposta de valor de IT através do ciclo de 
entrega, garantindo que TI entrega os prometidos benefícios previstos na estratégia da organização, 
concentrado-se em otimizar custos e provendo o valor intrínseco de TI;
Gestão  de  recursos:  refere-se  à  melhor  utilização  possível  dos  investimentos  e  o  apropriado 
gerenciamento dos recursos críticos de TI: aplicativos, informações, infraestrutura e pessoas;
Gestão  de  risco:  requer  a  preocupação  com  riscos  pelos  funcionários  mais  experientes  da 
corporação,  um  entendimento  claro  do  apetite  de  risco  da  empresa  e  dos  requerimentos  de 
conformidade,  transparência  sobre  os  riscos  significantes  para  a  organização  e  inserção  do 
gerenciamento de riscos nas atividades da companhia;
Medição de desempenho: acompanha e monitora a implementação da estratégia, término do projeto, 
uso dos recursos, processo de performance e entrega dos serviços, usando, por exemplo, balanced 
scorecards  que traduzem as  estratégias  em ações  para  atingir  os  objetivos,  medidos  através  de 
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processos contábeis convencionais.
São estas as áreas de foco que descrevem os tópicos que os executivos precisam atentar para
direcionar a TI dentro de suas organizações.

Concluímos, assim, que a alternativa A está CORRETA.
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Gabarito

1 C
2 E
3 D
4 C
5 E
6 E
7 B
8 A
9 E
10 B
11 E
12 D
13 D
14 A
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