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Ração Semanal – Conceitos de Processos & BPM

Questões
O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos.

Elleanor Roosevelt

FCC 2011 Infraero  -  Analista  Superior  III  -  Analista  de  Sistemas  - 
Gestão de TI

49 Não obstante às várias definições por diversos autores para processo de negócio,  Smith e 
Finger  (2003)  consideram  oito  características  que  tipificam  os  processos  de  negócio.  Nesse 
contexto, considere:
Processos de TI são subprocessos de negócio e dão suporte a processos maiores que envolvem  
pessoas e máquinas. Processos vistos de ponta a ponta dependem de sistemas de informação  
distribuídos, colaborativos e transacionais. Modelos de processos podem, portanto, compreender  
modelos  de redes,  modelos de objetos,  fluxos de controles,  fluxos  de mensagens,  regras de  
negócio, medições, exceções, transformações e definições.
As características contidas nas afirmações acima referem-se aos processos

A) de natureza técnica e de negócio.  
B) amplamente distribuídos e customizados por meio de fronteiras.
C) dependentes e que dêem suporte à inteligência e ao entendimento humano.  
D) grandes e complexos.
E) difíceis de serem visualizados.

50 Em relação ao BPM, é correto afirmar:
A) Nem todas as técnicas de fluxogramas atendem aos requisitos da análise de processo, e 

nesse aspecto, as únicas técnicas aplicáveis são as do fluxograma de blocos e fluxograma 
de procedimento.  

B) Excetuando-se os processos primários, que não exigem a modelagem, os processos de 
suporte e de gestão devem ser cobertos e contemplados com a modelagem completa 
(ponta-a-ponta). 

C) Na fase de análise de negócio, a modelagem TO BE permite obter entendimento suficiente 
pelos membros da equipe de projeto e de negócios sobre os processos de negócio atuais 
e habilitar o início da fase de transformação de processo. 

D) BPMSs permitem o monitoramento em tempo real dos processos de negócio, controle e 
análise  dos  recursos  humanos,  documentos,  atividades  e  seus  tempos  de  execução, 
conforme modelagem do processo e regras de negócio definidas. 

E) A simulação é uma etapa importante da automação, pois é nela que os processos são 
descobertos e desenhados.
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Ração Semanal – Conceitos de Processos & BPM

51 Na notação BPMN (versão 1.2), quando um diagrama envolve duas entidades de negócio, ou 
participantes  que  estão  separados  fisicamente  no  diagrama,  e  especifica  "quem faz  o  quê", 
colocando os eventos e os processos em áreas protegidas, são utilizados

A) Pools. 
B) Lanes. 
C) Gateways. 
D) Data Object. 
E) Sequence Flow.   

FCC  2011  TRT  8ª  Região  –  Analista  Judiciário  –  Tecnologia  da 
Informação

66 O modelo de processos  de negócio  de uma organização,  desenhado com BPMN, indica  a 
necessidade de mostrar as atividades realizadas pelo departamento de vendas e sua interação com 
a área de contabilidade que também realiza suas atividades quando acionada no processo. Assim, 
considerando  a  organização  como  uma  Pool,  para  mostrar  quem  realiza  cada  atividade 
departamental nessa Pool, a notação dispõe, no BPD, do símbolo

A) gateway. 
B) lane.
C) group. 
D) event. 
E) data object. 

FCC 2010 Assembléia  Legislativa/SP –  Agente Técnico Legislativo  – 
Tecnologia da Informação

55 A Lane é especificada como
A) junção de atividades. 
B) desvio alternativo entre atividades. 
C) divisão de uma atividade. 
D) subpartição de uma pool.
E) subpartição de um processo. 

56 Ocorrem  durante  o  curso  de  um  processo  de  negócio  e  afetam  o  fluxo  do  processo. 
Comumente têm uma causa e um resultado. Podem ser de três tipos: inicial,  intermediário ou 
final. Trata-se de

A) fork.
B) data object.
C) gateway.
D) event.
E) merging.
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57 Os símbolos seta inteira e seta tracejada (considerando que a inteira tem sua ponta preenchida 
e a tracejada tem a ponta vazada e um pequeno círculo em sua origem - cauda) são as respectivas 
notações de

A) associação e fluxo de mensagem. 
B) associação e fluxo de sequência. 
C) fluxo de sequência e associação. 
D) fluxo de sequência e fluxo de mensagem. 
E) fluxo de mensagem e fluxo de sequência.

58 São dois eventos que não possuem representação para start:
A) exception (ou error) e timer.
B) timer e cancel.
C) conditional e message.
D) message e timer.
E) cancel e exception (ou error). 

FCC 2008 Metrô/SP – Analista Trainee – Ciências da Computação

60 Um  dos  objetivos  da  BPMN é  criar  um mecanismo  simples  para  o  desenvolvimento  dos 
modelos de processos de negócio e, ao mesmo tempo, poder garantir a complexidade inerente 
aos processos. A simbologia adotada está dividida em quatro categorias básicas de elementos, ou 
seja,

A) Artefatos, Fluxo de Seqüência, Fluxo de Mensagem e Objetos de Conexão. 
B) Evento, Atividade, Gateway e Artefatos. 
C) Objetos de Fluxo, Objetos de Conexão, Swimlanes e Artefatos. 
D) Associação, Fluxo, Conexão e Decisão. 
E) Objeto, Conexão, Fluxo e Associação. 

FCC 2005 BACEN – Analista de Suporte

45 Em relação ao Gerenciamento de Processos de Negócio(BPM), analise:
I. Os novos processos  da terceira onda expressam as intenções gerenciais  diretamente. 

Todos os processos da empresa, mesmo os de alto nível ou abstratos, são igualmente 
executáveis.

II. Deve haver um método sistemático de analisar o impacto dos processos de negócio e 
uma maneira mais confiável de aplicar, de forma imediata, novos desenhos de processos.

III. Deve  existir  uma habilidade  de  responder  às  novas  e  invisíveis  mãos  do  mercado  e 
também de combinar e customizar os processos. Os novosprocessos inerentemente se 
correlacionam ecolaboram, mesmo se eles foram organizados independentemente.

IV.Os processos de negócio precisam ser automatizados de forma a contemplar a terceira 
onda  da  automatização,  levando  em  consideração  sua  interconectividade  rígida  e 
semântica definida pelogerenciamento de processos de negócios.

V. Os processos da terceira onda trazem consigo métricas e podem operar e governar o 
ciclo de vidade outros processos.

É correto o que consta APENAS em
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Ração Semanal – Conceitos de Processos & BPM

A) I e II.
B) I, II, III e V.
C) I, III e IV.
D) II, III, IV e V.
E) III e IV.

CESPE 2011 TRE/ES – Cargo 14

Considerando a figura acima, que segue a notação BPMN, julgue os itens subsequentes, acerca de 
gerenciamento de processos.
106 O fluxo de saída da Tarefa 2 é direcionado para um evento de fim, com captura de erro, ao 
passo que o fluxo de saída da Tarefa 5 é direcionado para um evento de início, com envio de 
mensagem.
107 Quando  realizadas,  as  Tarefas  4  e  5  são  executadas  concomitantemente,  de  maneira 
incondicional, em paralelo.
108 Na figura apresentada, há pelo menos duas possibilidades de encerramento do processo.
109 A Tarefa 2, embora não seja executada sempre, quando o for,será sempre executada após a 
Tarefa 1.
110 A Tarefa 3 indica que há subprocessos incorporados.

CESPE 2010 INFRAERO – Cargo 25

31 Assinale a opção que apresenta todos os tipos de processos de negócio de uma organização.
A) A processos primários, processos de cliente e processos de gestão
B) processos primários, processos de suporte e processos de infraestrutura
C) processos primários, processos de suporte e processos de gestão
D) processos essenciais, processos de infraestrutura e processos estratégicos
E) processos essenciais, processos de cliente e processos de gestão

32 O  gerenciamento  de  processos  de  negócio  (BPM)  é  uma  abordagem  disciplinada  para 
identificar, executar, documentar, medir,
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Ração Semanal – Conceitos de Processos & BPM

A) monitorar, controlar e melhorar processos de negócio já automatizados, para alcançar os 
resultados  pretendidos,  consistentes  e  alinhados  com  as  metas  estratégicas  de  uma 
organização.

B) monitorar,  controlar  e  melhorar  processos  de  negócio,  automatizados  ou  não,  para 
alcançar os resultados pretendidos, consistentes e alinhados com os objetivos de uma 
determinada unidade funcional.

C) monitorar,  controlar  e melhorar  processos de negócio  executados manualmente,  para 
alcançar  os  resultados  pretendidos,  consistentes  e  alinhados  com  os  objetivos  de 
determinada unidade funcional.

D) monitorar e controlar, sem, no entanto, a preocupação de tentar melhorar os processos 
de negócio, automatizados ou não, para alcançar os resultados pretendidos, consistentes 
e alinhados com as metas estratégicas de uma organização.

E) monitorar,  controlar  e  melhorar  processos  de  negócio,  automatizados  ou  não,  para 
alcançar os resultados pretendidos, consistentes e alinhados com as metas estratégicas 
de uma organização.

33 Assinale a opção correta acerca da gestão por processos.
A) Planejamento  estratégico,  análise,  desenho,  modelagem,  monitoramento,  controle  e 

melhoria são etapas do ciclo de vida da gestão por processos.
B) Processo de negócio é um conjunto definido de atividades ou comportamentos sempre 

executados por pessoas para alcançar uma ou mais metas.
C) Todos os processos têm uma métrica e medições associadas com o trabalho ou saída do 

processo que é executado e embasadas em dimensões fundamentais como custo, tempo, 
capacidade, qualidade e importância.

D) Na etapa  de  análise  do  ciclo  de  vida  da  gestão  por  processos,  entre  as  abordagens 
possíveis  estão  ambiente  de  negócio,  cultura  da  organização,  capacidade,  gargalos, 
variação e custo.

E) Entre os possíveis perfis envolvidos no ciclo de vida de gestão por processos estão o 
gerente do processo, o analista de processos, o arquiteto de processo e o analista de 
sistemas.

34 Com relação ao padrão BPMN (Business Processes Management Notation), assinale a opção 
correta.

A) O BPMN provê uma notação comum para que as pessoas relacionadas com os processos 
possam expressá-los graficamente de uma forma clara, padronizada e completa.

B) O BPMN é uma notação proprietária, mas bastante difundida na gestão por processos de 
negócio.

C) O BPMN facilita a padronização dos processos apenas dentro das organizações.
D) O BPMN define um diagrama de processo de negócio (business process diagram) para ser 

usado somente para o mapeamento dos processos de negócio.
E) A notação BPMN é largamente utilizada na gestão por processos de negócio e define os 

objetos  básicos  como  atividades,  pontos  de  decisão,  início  e  termino  de  processo, 
deixando  a  critério  dos  analistas  de  processo  a  melhor  forma  de  utilizá-los  na 
representação dos processos.

39 A respeito de gestão de processos de negócio (BPM), assinale a opção correta.
A) BPM  é  uma  tecnologia  que  deve  ser  implantada  nas  empresas  com  o  apoio  de 

ferramentas, de forma a otimizar seus processos de negócio. 
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Ração Semanal – Conceitos de Processos & BPM

B) Processos de negócio são visões departamentais  que visam executar  um conjunto de 
atividades para atender a uma finalidade específica daquele setor.

C) As atividades de BPM não precisam estar alinhadas com os propósitos estratégicos de 
uma organização,  tendo-se em vista que seu ciclo de vida permite  a otimização dos 
processos de negócio.

D) O objetivo do BPM é mapear os processos de negócio organizacional,  produzindo um 
repositório estático atualizado, de forma a centralizar e permitir o acesso de todos os 
funcionários da organização.

E) A compreensão dos processos por meio do ciclo de vida do BPM permite inovação e 
adaptação dos processos de negócio com maior agilidade e menor tempo de resposta.

40 A  gestão  por  processos  de  negócio  (BPM)  combina  os  principais  recursos  da  empresa 
(processos de negócio, informações, pessoas e tecnologia), de forma a criar visão, integrada e em 
tempo real, tanto das métricas de negócio quanto do desempenho dos sistemas de tecnologia da 
informação (TI). Essa técnica permite

A) identificar o comportamento entre os principais recursos da empresa de forma a criar um 
modelo único.

B) reutilizar e criar novos ativos de TI para suporte aos processos de negócio, aumentando, 
desse modo, o desempenho organizacional.

C) definir,  em tempo real,  as  mudanças  necessárias  em um processo  de  negócio  e  sua 
integração com os outros recursos da empresa.

D) que apenas o conhecimento das métricas de negócio seja suficiente para a gestão do 
negócio.

E) que a gestão do negócio se torne independente da utilização dos recursos dos sistemas 
de TI e do seu desempenho.

41 

O diagrama acima representa um processo de negócio de acordo com a BPM. Considerando a 
sequência lógica das tarefas indicadas nesse diagrama, assinale a opção correta.

A) A tarefa E terá início quando o subprocesso 1 e(ou) o subprocesso 2 terminar.
B) Quando a tarefa B for concluída, será enviado um sinal para o subprocesso 2 e, somente 

após o envio desse sinal, a tarefa D será iniciada.
C) A tarefa D terá início quando a tarefa A enviar um sinal de que a tarefa B foi terminada.
D) A tarefa C terá início após o término da tarefa D.
E) É necessário terminar as tarefas B e C para que se dê início à tarefa D.
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42 Considerando que a modelagem é a fase mais visível da BPM, assinale a opção correta.
A) A modelagem  as is e a  to be são utilizadas em todo o ciclo de BPM, que compreende 

planejamento, modelagem e otimização de processos, execução de processos e controle 
e análise dos dados.

B) A modelagem as is, que representa a melhoria do processo, e a modelagem to be, que 
representa  a  análise  do  processo,  são  utilizadas  para  representar  a  realidade  de  um 
processo de negócio e sua otimização.

C) A utilização de modelos pode auxiliar a análise do estado atual do processo (as is) e a 
otimização e modelagem do estado desejado para o processo (to be).

D) As modelagens as is e to be não têm relação entre si e, por isso, são realizadas de forma 
independente e em períodos distintos.

E) A principal metodologia de modelagem utilizada em BPM é a BPMS (business processes  
modeling system).

43 BPMS constituem ferramentas de TI que apoiam as atividades de BPM, podendo ser divididas 
em ferramentas de simulação, de modelagem e de apoio à automação. Acerca desse assunto, 
assinale a opção correta.

A) Ferramentas  de  apoio  à  automação  de  processos  reduzem  as  atividades  manuais, 
registram todas as ocorrências necessárias e automatizam tarefas repetitivas.

B) Um sistema de BPM deve ser totalmente automatizado para que seja realmente eficiente.
C) Ferramentas de simulação permitem a comparação dos processos atuais com os modelos 

futuros, mas não a análise de risco.
D) Ferramentas  de modelagem, que representam o processo por meio de símbolos,  não 

permitem sua integração com banco de dados.
E) Ferramentas  de  apoio  à  automação  de  processos  utilizam  formulários  eletrônicos 

próprios e, por isso, não permitem sua integração com ferramentas de gestão eletrônica 
de documentos.
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Gabarito
O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo..

Winston Churchill

FCC 2011 Infraero  -  Analista  Superior  III  -  Analista  de  Sistemas  - 
Gestão de TI

49 Não obstante às várias definições por diversos autores para processo de negócio,  Smith e 
Finger  (2003)  consideram  oito  características  que  tipificam  os  processos  de  negócio.  Nesse 
contexto, considere:
Processos de TI são subprocessos de negócio e dão suporte a processos maiores que envolvem  
pessoas e máquinas. Processos vistos de ponta a ponta dependem de sistemas de informação  
distribuídos, colaborativos e transacionais. Modelos de processos podem, portanto, compreender  
modelos  de redes,  modelos de objetos,  fluxos de controles,  fluxos  de mensagens,  regras de  
negócio, medições, exceções, transformações e definições.
As características contidas nas afirmações acima referem-se aos processos

A) de natureza técnica e de negócio.  
B) amplamente distribuídos e customizados por meio de fronteiras.
C) dependentes e que dêem suporte à inteligência e ao entendimento humano.  
D) grandes e complexos.
E) difíceis de serem visualizados.

Gabarito: letra A.

50 Em relação ao BPM, é correto afirmar:
A) Nem todas as técnicas de fluxogramas atendem aos requisitos da análise de processo, e 

nesse aspecto, as únicas técnicas aplicáveis são as do fluxograma de blocos e fluxograma 
de procedimento.  

B) Excetuando-se os processos primários, que não exigem a modelagem, os processos de 
suporte e de gestão devem ser cobertos e contemplados com a modelagem completa 
(ponta-a-ponta). 

C) Na fase de análise de negócio, a modelagem TO BE permite obter entendimento suficiente 
pelos membros da equipe de projeto e de negócios sobre os processos de negócio atuais 
e habilitar o início da fase de transformação de processo. 

D) BPMSs permitem o monitoramento em tempo real dos processos de negócio, controle e 
análise  dos  recursos  humanos,  documentos,  atividades  e  seus  tempos  de  execução, 
conforme modelagem do processo e regras de negócio definidas. 

E) A simulação é uma etapa importante da automação, pois é nela que os processos são 
descobertos e desenhados.

Gabarito: letra D.
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51 Na notação BPMN (versão 1.2), quando um diagrama envolve duas entidades de negócio, ou 
participantes  que  estão  separados  fisicamente  no  diagrama,  e  especifica  "quem faz  o  quê", 
colocando os eventos e os processos em áreas protegidas, são utilizados

A) Pools. 
B) Lanes. 
C) Gateways. 
D) Data Object. 
E) Sequence Flow.   

Gabarito: letra A.

FCC  2011  TRT  8ª  Região  –  Analista  Judiciário  –  Tecnologia  da 
Informação

66 O modelo de processos  de negócio  de uma organização,  desenhado com BPMN, indica  a 
necessidade de mostrar as atividades realizadas pelo departamento de vendas e sua interação com 
a área de contabilidade que também realiza suas atividades quando acionada no processo. Assim, 
considerando  a  organização  como  uma  Pool,  para  mostrar  quem  realiza  cada  atividade 
departamental nessa Pool, a notação dispõe, no BPD, do símbolo

A) gateway. 
B) lane.
C) group. 
D) event. 
E) data object. 

Gabarito: letra B.

FCC 2010 Assembléia  Legislativa/SP –  Agente Técnico Legislativo  – 
Tecnologia da Informação

55 A Lane é especificada como
A) junção de atividades. 
B) desvio alternativo entre atividades. 
C) divisão de uma atividade. 
D) subpartição de uma pool.
E) subpartição de um processo. 

Gabarito: letra D.

56 Ocorrem  durante  o  curso  de  um  processo  de  negócio  e  afetam  o  fluxo  do  processo. 
Comumente têm uma causa e um resultado. Podem ser de três tipos: inicial,  intermediário ou 
final. Trata-se de

A) fork.
B) data object.
C) gateway.
D) event.
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E) merging.
Gabarito: letra D.

57 Os símbolos seta inteira e seta tracejada (considerando que a inteira tem sua ponta preenchida 
e a tracejada tem a ponta vazada e um pequeno círculo em sua origem - cauda) são as respectivas 
notações de

A) associação e fluxo de mensagem. 
B) associação e fluxo de sequência. 
C) fluxo de sequência e associação. 
D) fluxo de sequência e fluxo de mensagem. 
E) fluxo de mensagem e fluxo de sequência.

Gabarito: letra D.

58 São dois eventos que não possuem representação para start:
A) exception (ou error) e timer.
B) timer e cancel.
C) conditional e message.
D) message e timer.
E) cancel e exception (ou error).

Gabarito: letra E.

FCC 2008 Metrô/SP – Analista Trainee – Ciências da Computação

60 Um  dos  objetivos  da  BPMN é  criar  um mecanismo  simples  para  o  desenvolvimento  dos 
modelos de processos de negócio e, ao mesmo tempo, poder garantir a complexidade inerente 
aos processos. A simbologia adotada está dividida em quatro categorias básicas de elementos, ou 
seja,

A) Artefatos, Fluxo de Seqüência, Fluxo de Mensagem e Objetos de Conexão. 
B) Evento, Atividade, Gateway e Artefatos. 
C) Objetos de Fluxo, Objetos de Conexão, Swimlanes e Artefatos. 
D) Associação, Fluxo, Conexão e Decisão. 
E) Objeto, Conexão, Fluxo e Associação. 

Gabarito: letra C.

FCC 2005 BACEN – Analista de Suporte

45 Em relação ao Gerenciamento de Processos de Negócio(BPM), analise:
I. Os novos processos  da terceira onda expressam as intenções gerenciais  diretamente. 

Todos os processos da empresa, mesmo os de alto nível ou abstratos, são igualmente 
executáveis.

II. Deve haver um método sistemático de analisar o impacto dos processos de negócio e 
uma maneira mais confiável de aplicar, de forma imediata, novos desenhos de processos.
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III. Deve  existir  uma habilidade  de  responder  às  novas  e  invisíveis  mãos  do  mercado  e 
também de combinar e customizar os processos. Os novosprocessos inerentemente se 
correlacionam ecolaboram, mesmo se eles foram organizados independentemente.

IV.Os processos de negócio precisam ser automatizados de forma a contemplar a terceira 
onda  da  automatização,  levando  em  consideração  sua  interconectividade  rígida  e 
semântica definida pelogerenciamento de processos de negócios.

V. Os processos da terceira onda trazem consigo métricas e podem operar e governar o 
ciclo de vidade outros processos.

É correto o que consta APENAS em
A) I e II.
B) I, II, III e V.
C) I, III e IV.
D) II, III, IV e V.
E) III e IV.

Gabarito: letra B.

CESPE 2011 TRE/ES – Cargo 14

Considerando a figura acima, que segue a notação BPMN, julgue os itens subsequentes, acerca de 
gerenciamento de processos.
106 O fluxo de saída da Tarefa 2 é direcionado para um evento de fim, com captura de erro, ao 
passo que o fluxo de saída da Tarefa 5 é direcionado para um evento de início, com envio de 
mensagem.
Gabarito: ERRADO.

107 Quando  realizadas,  as  Tarefas  4  e  5  são  executadas  concomitantemente,  de  maneira 
incondicional, em paralelo.
Gabarito: CERTO.

108 Na figura apresentada, há pelo menos duas possibilidades de encerramento do processo.
Gabarito: CERTO.
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109 A Tarefa 2, embora não seja executada sempre, quando o for,será sempre executada após a 
Tarefa 1.
Gabarito: CERTO.

110 A Tarefa 3 indica que há subprocessos incorporados.
Gabarito: CERTO.

CESPE 2010 INFRAERO – Cargo 25

31 Assinale a opção que apresenta todos os tipos de processos de negócio de uma organização.
A) A processos primários, processos de cliente e processos de gestão
B) processos primários, processos de suporte e processos de infraestrutura
C) processos primários, processos de suporte e processos de gestão
D) processos essenciais, processos de infraestrutura e processos estratégicos
E) processos essenciais, processos de cliente e processos de gestão

Gabarito: letra C.

32 O  gerenciamento  de  processos  de  negócio  (BPM)  é  uma  abordagem  disciplinada  para 
identificar, executar, documentar, medir,

A) monitorar, controlar e melhorar processos de negócio já automatizados, para alcançar os 
resultados  pretendidos,  consistentes  e  alinhados  com  as  metas  estratégicas  de  uma 
organização.

B) monitorar,  controlar  e  melhorar  processos  de  negócio,  automatizados  ou  não,  para 
alcançar os resultados pretendidos, consistentes e alinhados com os objetivos de uma 
determinada unidade funcional.

C) monitorar,  controlar  e melhorar  processos de negócio  executados manualmente,  para 
alcançar  os  resultados  pretendidos,  consistentes  e  alinhados  com  os  objetivos  de 
determinada unidade funcional.

D) monitorar e controlar, sem, no entanto, a preocupação de tentar melhorar os processos 
de negócio, automatizados ou não, para alcançar os resultados pretendidos, consistentes 
e alinhados com as metas estratégicas de uma organização.

E) monitorar,  controlar  e  melhorar  processos  de  negócio,  automatizados  ou  não,  para 
alcançar os resultados pretendidos, consistentes e alinhados com as metas estratégicas 
de uma organização.

Gabarito: letra E.

33 Assinale a opção correta acerca da gestão por processos.
A) Planejamento  estratégico,  análise,  desenho,  modelagem,  monitoramento,  controle  e 

melhoria são etapas do ciclo de vida da gestão por processos.
B) Processo de negócio é um conjunto definido de atividades ou comportamentos sempre 

executados por pessoas para alcançar uma ou mais metas.
C) Todos os processos têm uma métrica e medições associadas com o trabalho ou saída do 

processo que é executado e embasadas em dimensões fundamentais como custo, tempo, 
capacidade, qualidade e importância.
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D) Na etapa  de  análise  do  ciclo  de  vida  da  gestão  por  processos,  entre  as  abordagens 
possíveis  estão  ambiente  de  negócio,  cultura  da  organização,  capacidade,  gargalos, 
variação e custo.

E) Entre os possíveis perfis envolvidos no ciclo de vida de gestão por processos estão o 
gerente do processo, o analista de processos, o arquiteto de processo e o analista de 
sistemas.

Gabarito: letra D.

34 Com relação ao padrão BPMN (Business Processes Management Notation), assinale a opção 
correta.

A) O BPMN provê uma notação comum para que as pessoas relacionadas com os processos 
possam expressá-los graficamente de uma forma clara, padronizada e completa.

B) O BPMN é uma notação proprietária, mas bastante difundida na gestão por processos de 
negócio.

C) O BPMN facilita a padronização dos processos apenas dentro das organizações.
D) O BPMN define um diagrama de processo de negócio (business process diagram) para ser 

usado somente para o mapeamento dos processos de negócio.
E) A notação BPMN é largamente utilizada na gestão por processos de negócio e define os 

objetos  básicos  como  atividades,  pontos  de  decisão,  início  e  termino  de  processo, 
deixando  a  critério  dos  analistas  de  processo  a  melhor  forma  de  utilizá-los  na 
representação dos processos.

Gabarito: letra A.

39 A respeito de gestão de processos de negócio (BPM), assinale a opção correta.
A) BPM  é  uma  tecnologia  que  deve  ser  implantada  nas  empresas  com  o  apoio  de 

ferramentas, de forma a otimizar seus processos de negócio. 
B) Processos de negócio são visões departamentais  que visam executar  um conjunto de 

atividades para atender a uma finalidade específica daquele setor.
C) As atividades de BPM não precisam estar alinhadas com os propósitos estratégicos de 

uma organização,  tendo-se em vista que seu ciclo de vida permite  a otimização dos 
processos de negócio.

D) O objetivo do BPM é mapear os processos de negócio organizacional,  produzindo um 
repositório estático atualizado, de forma a centralizar e permitir o acesso de todos os 
funcionários da organização.

E) A compreensão dos processos por meio do ciclo de vida do BPM permite inovação e 
adaptação dos processos de negócio com maior agilidade e menor tempo de resposta.

Gabarito: letra E.

40 A  gestão  por  processos  de  negócio  (BPM)  combina  os  principais  recursos  da  empresa 
(processos de negócio, informações, pessoas e tecnologia), de forma a criar visão, integrada e em 
tempo real, tanto das métricas de negócio quanto do desempenho dos sistemas de tecnologia da 
informação (TI). Essa técnica permite

A) identificar o comportamento entre os principais recursos da empresa de forma a criar um 
modelo único.

B) reutilizar e criar novos ativos de TI para suporte aos processos de negócio, aumentando, 
desse modo, o desempenho organizacional.
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C) definir,  em tempo real,  as  mudanças  necessárias  em um processo  de  negócio  e  sua 
integração com os outros recursos da empresa.

D) que apenas o conhecimento das métricas de negócio seja suficiente para a gestão do 
negócio.

E) que a gestão do negócio se torne independente da utilização dos recursos dos sistemas 
de TI e do seu desempenho.

Gabarito: letra B.

41 

O diagrama acima representa um processo de negócio de acordo com a BPM. Considerando a 
sequência lógica das tarefas indicadas nesse diagrama, assinale a opção correta.

A) A tarefa E terá início quando o subprocesso 1 e(ou) o subprocesso 2 terminar.
B) Quando a tarefa B for concluída, será enviado um sinal para o subprocesso 2 e, somente 

após o envio desse sinal, a tarefa D será iniciada.
C) A tarefa D terá início quando a tarefa A enviar um sinal de que a tarefa B foi terminada.
D) A tarefa C terá início após o término da tarefa D.
E) É necessário terminar as tarefas B e C para que se dê início à tarefa D.

Gabarito: letra B.

42 Considerando que a modelagem é a fase mais visível da BPM, assinale a opção correta.
A) A modelagem  as is e a  to be são utilizadas em todo o ciclo de BPM, que compreende 

planejamento, modelagem e otimização de processos, execução de processos e controle 
e análise dos dados.

B) A modelagem as is, que representa a melhoria do processo, e a modelagem to be, que 
representa  a  análise  do  processo,  são  utilizadas  para  representar  a  realidade  de  um 
processo de negócio e sua otimização.

C) A utilização de modelos pode auxiliar a análise do estado atual do processo (as is) e a 
otimização e modelagem do estado desejado para o processo (to be).

D) As modelagens as is e to be não têm relação entre si e, por isso, são realizadas de forma 
independente e em períodos distintos.

E) A principal metodologia de modelagem utilizada em BPM é a BPMS (business processes  
modeling system).

Gabarito: letra C.
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43 BPMS constituem ferramentas de TI que apoiam as atividades de BPM, podendo ser divididas 
em ferramentas de simulação, de modelagem e de apoio à automação. Acerca desse assunto, 
assinale a opção correta.

A) Ferramentas  de  apoio  à  automação  de  processos  reduzem  as  atividades  manuais, 
registram todas as ocorrências necessárias e automatizam tarefas repetitivas.

B) Um sistema de BPM deve ser totalmente automatizado para que seja realmente eficiente.
C) Ferramentas de simulação permitem a comparação dos processos atuais com os modelos 

futuros, mas não a análise de risco.
D) Ferramentas  de modelagem, que representam o processo por meio de símbolos,  não 

permitem sua integração com banco de dados.
E) Ferramentas  de  apoio  à  automação  de  processos  utilizam  formulários  eletrônicos 

próprios e, por isso, não permitem sua integração com ferramentas de gestão eletrônica 
de documentos.

Gabarito: letra A.
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