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TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

AVALIAÇÃO 
OFICIAL 

DISCIPLINA: POLÍTICAS DE SEG. DA INFORMAÇÃO NOTA 

DATA: ___/___/____ 

 P1   P2   REC 

TURMA: SEGMA4 /SEGNA4 
 
PROFESSOR: WALLACE RODRIGUES DE SANTANA 

ALUNO:  RA:  

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: prova escrita à tinta 
CONDIÇÕES: individual sem consulta 
TEMPO MÁXIMO DE DURAÇÃO: 1h40min 

Ciência do Aluno (vista de prova) 

 
INSTRUÇÕES: Avaliação individual e sem consulta. Não será permitido o uso de calculadora ou quaisquer 
instrumentos eletrônicos e nem o empréstimo de material. Respostas à tinta. Cada questão vale 1,0 (Um) 
ponto. Questões rasuradas serão anuladas. Não haverá substituição e/ou reposição da folha de prova. A 
interpretação das questões também faz parte da avaliação. Tempo de permanência mínimo de 45 minutos. 
Favor desligar o celular ou colocá-lo em modo silencioso. 
 

PARA TODAS AS QUESTÕES ABAIXO, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE JULGAR CORRETA: 
 
1. A Política de Segurança da Informação implementada por uma organização visa proteger: 

[  ] A. Todos os ativos, sem distinção. 
[  ] B. Somente os ativos mais caros. 
[  ] C. Somente os ativos sujeitos a riscos. 
[  ] D. Nenhuma das alternativas. 

 
2. Assinale a alternativa que melhor descreve o que é Governança Corporativa: 

[  ] A. É o sistema pelo qual a Tecnologia da Informação é dirigida e controlada. 
[  ] B. É o sistema pelo qual a Tecnologia da Informação está alinhada aos objetivos da organização. 
[  ] C. É o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas. 
[  ] D. Nenhuma das alternativas. 

 
3. O processo de “Gestão de Segurança da Informação” presente no ITIL encontra-se em qual etapa do ciclo de 

vida de serviços? 
[  ] A. Estratégia de serviço. 
[  ] B. Desenho de serviço. 
[  ] C. Operação de serviço. 
[  ] D. Nenhuma das alternativas. 

 
4. Qual alternativa abaixo representa uma afirmação correta sobre as normas ISO/IEC 17799:2005 e ISO/IEC 

27002:2005? 
[  ] A. Tratam-se da mesma norma. 
[  ] B. São normas distintas. 
[  ] C. A ISO/IEC 27002:2005 é uma evolução da ISO/IEC 17799:2005. 
[  ] D. Nenhuma das alternativas. 

 
Bom Desempenho! 

 
Gabarito: 1.[D]; 2.[C]; 3.[B]; 4.[A] 


