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Grupo de Trabalho para OTs 
OT 014 - Adequação do Espaço Físico de Trabalho de TIC 

OT 015 - Adequação da Equipe de TIC 

 

3 meses – 5 encontros – 7 voluntários – Parceria 
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Acesse http://kahoot.it 

Digite o Game PIN 

Entre com o seu Nome e Sobrenome 

http://kahoot.it/
http://kahoot.it/
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Orientações Técnicas 

  
Aquecimento 1 
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Orientações Técnicas 

  

Aquecimento 2 
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Preparados? 
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OT 14 – Adequação ao espaço físico de TI 

  
Pergunta 1 

 

A secretaria de Lídia, que é líder de TI, 

vai mudar de endereço e ela ficou 

responsável por planejar como será a 

nova Sala de Servidores (que não é um 

datacenter). 

Para tanto, Lídia decidiu: 

X 
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OT 14 – Adequação ao espaço físico de TI 

  
Pergunta 2 

 

Lídia começou a estudar sobre boas 

práticas a serem tomadas em Sala 

de servidores.  

Ela viu que deveria tomar um dos 

seguintes cuidados quanto a Sala de 

Servidores: 
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OT 14 – Adequação ao espaço físico de TI 

  
Pergunta 3 

 

Outra preocupação de Lídia é no 

tocante à segurança física dos 

equipamentos (acesso físico).  

Para tanto, Lídia realizou algumas 

ações, dentre as ações de Lídia, qual 

delas Lídia deveria rever? 
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OT 15 – Adequação da equipe de TI 

  Pergunta 4 
 

Suzana, uma Subprefeita, quer tornar a área de TI 

estratégica para o seu órgão. E para isso quer 

definir uma equipe própria de servidores 

capacitados e que serão responsáveis por toda a 

TI da Subprefeitura. 

 

Quantas pessoas serão necessárias para as 

demandas dessa subprefeitura, que possui 150 

usuários dos serviços de TI. 

 

Qual a recomendação da quantidade mínima de 

pessoas para esta equipe? 
 

? 
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OT 15 – Adequação da equipe de TI 

  Pergunta 5 

 

Para provar a necessidade de 

pessoal especializado Suzana 

resolveu fazer uma análise da 

demanda de serviços de TIC na 

Subprefeitura. 

 

Ela contou com a ajuda de uma 

ferramenta que lhe deu muitos dados 

sobre a atuação da equipe de TI. 
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OT 15 – Adequação da equipe de TI 

  Pergunta 6 

 
Após definir a equipe mínima, a alta 

gestão está verificando que a atuação 

e o perfil da equipe pode ser 

classificados em três níveis básicos: 

Estratégico, Tático e Operacional.  

 

Um desses níveis é responsável por 

traduzir os objetivos em iniciativas 

para materializá-los. Estamos falando 

do nível:    
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OT 15 – Adequação da equipe de TI 

• Papel do líder de TI 

 

• Plano anual de capacitação 

 

• Divisão Funcional para órgão acima de 1000 

 

• Planejamento da necessidade de pessoal 

 

• Analise da demanda de serviços de TIC 
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OT 12 – Métricas para licitação 

Pergunta 7 

 
João, líder de TI de seu órgão, precisa 

desenvolver um sistema para atender 

a demandas específicas do 

departamento de RH.  

 

Ele não sabe por onde começar nem 

o que deve fazer.  

 

Antes de tudo, convém que ele faça a 

atividade de: 
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OT 12 – Métricas para licitação 

Pergunta 8 

 

Existem diversos modelos para contratar 

prestação de serviços de TI.  

 

Ao estudar o modelo de contratação por 

homem-hora, ele observou como principal 

dificuldade desse modelo: 
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OT 12 – Métricas para licitação 

Pergunta 9 

 

Por fim, João decidiu fazer uma contratação 

baseado em métricas. Mas não sabe qual 

utilizar. Ele citou como características 

desejáveis, uma métrica que permita o uso 

tanto em software quanto para a sua 

equipe de suporte e que seja fácil de medir. 

Desta forma, escolheu corretamente: 
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OT 13 – Diretrizes Segurança da Informação  

Pergunta 10 
 

Selma está desenvolvendo uma Política de 

Segurança da Informação para o seu 

órgão. Ao estudar sobre Segurança da 

Informação e suas respectivas dimensões, 

constatou que a informação deve estar 

sempre acessível para as pessoas 

autorizadas. Trata-se da dimensão: 
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OT 13 – Diretrizes Segurança da Informação  

Pergunta 11 
 

Ao estudar a Orientação Técnica, 

Selma encontrou algumas  

recomendações que ele deve levar 

em consideração para a sua Política 

de Segurança.  

Dentre as quais, ele deve seguir, 

EXCETO: 
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OT 13 – Diretrizes Segurança da Informação  

Pergunta 12 
 

Considere as afirmações abaixo: 
 

Afirmação A: “O Nível 0 da Política de Segurança da Informação exige 

que o Órgão Setorial faça apenas um questionamento simples junto ao 

prestador de serviços de infraestrutura se ele (prestador) está executando 

as atividades previstas de Segurança da Informação.” 

 

Afirmação B: “O Nível 1 da Política de Segurança da Informação exige 

que o Órgão Setorial faça apenas um questionamento simples junto ao 

prestador de serviços de infraestrutura se ele (prestador) está executando 

as atividades previstas de Segurança da Informação.” 
 

Quais afirmações são verdadeiras? 






