GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSO
MISSÃO: Implementar um novo modelo de gestão do Estado de Mato Grosso, comprometido com a inclusão social, o
desenvolvimento econômico sustentável e a superação das desigualdades sociais e regionais.

Sistema de Informações Gerenciais: SIG-MT
Testes de TI
ENTIDADE
PROJETO

[nome da entidade dona do projeto]
[nome do projeto]
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
CRITÉRIOS

01

02
03

04

05

06

Testes estáticos ou testes humanos:
(não são feitos através da execução real das aplicações de BI, mas sim através da
execução conceitual do mesmo. São utilizados principalmente para validar as primeiras
etapas do projeto como: de levantamento de requisitos, escopo, indicadores)
Testes dinâmicos: Requerem que as etapas das aplicações de BI sejam executadas.
Testes funcionais: Uma vez que testes exaustivos não são viáveis, características do
domínio de entrada são examinadas para que se tente descobrir formas de derivar um
conjunto de dados de teste representativo que consiga exercitar completamente a
estrutura do projeto. Os dados de teste precisam ser derivados de uma análise dos
requisitos funcionais e incluir elementos representativos de todas as variáveis do
domínio. Este conjunto deve incluir tanto dados de entrada válidos quanto inválidos.
Testes estruturais: Diferentemente dos testes funcionais, que se preocupam com a
função que as partes da aplicação de BI desempenham sem se preocupar com a
maneira como a função foi implementada, o teste estrutural enfoca a implementação e a
estrutura da função.
Testes de validação: O teste de validação pode ser considerado bem sucedido quando
as aplicações de BI funcionam da maneira esperada pelo cliente. Ou seja, verifica-se se
o produto certo foi construído, seguindo a especificação dos requisitos.
Testes alfa e beta: Testes realizados em conjunto com o usuário. (seguir o formulário
24-Testes Usuário - Homologação.doc)

REALIZADO EM

RES.*

[dd/mm/aaaa]

[A,R]

Teste de segurança: O teste de segurança tenta verificar se todos os mecanismos de
proteção embutidos protegerão de acessos indevidos.
08 Testes de estresse e desempenho: Testes realizados em conjunto com o usuário (seguir
o formulário 24-Testes Usuário - Homologação.doc)
* Res: (A) Aprovado, (R) Reprovado.
07

01

CONSIDERAÇÕES/ MEDIDAS CORRETIVAS
[considerações e/ou medidas corretivas para os testes do item 01]

02
03
04
05
06
07
08
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ELABORADO POR

[nome do responsável]

DATA

[dd/m/aaaa (Atual)] ASSINATURA

APROVADOR POR

[nome do responsável/gestor
do projeto]

DATA

[dd/m/aaaa (Atual)] ASSINATURA
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[assinatura do
responsável]
[assinatura do
responsável/gestor do
projeto]
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