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Introdução ao Programa    

Objetivo deste documento 
Este documento consiste no programa base para a Qualificação Internacional em Testes de 
Software no nível Foundation. O ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) 
disponibiliza o mesmo aos Conselhos Nacionais para que estes acreditem entidades formadoras 
assim como para que possam criar a partir deste as questões para os exames na língua local. As 
entidades formadoras deverão determinar os métodos de ensino mais adequados bem como 
produzir todo o material didático a fim de obter acreditação. Este programa pretende ajudar os 
candidatos na preparação para o exame de certificação. Mais informação sobre o histórico e perfil 
deste programa poderá ser encontrada no Apêndice A.

O Testador (Tester) Certificado de Nível Foundation em Testes de 
Software 
A qualificação de nível Foundation destina-se a qualquer indivíduo envolvido em testes de software, 
independentemente da função desempenhada, tais como: testadores (testers), analistas de testes, 
engenheiros de testes, consultores de testes, gestores de testes, testadores (testers) de aceitação 
de utilizador e programadores. A qualificação de nível Foundation é também sugerida para quem 
quer obter conhecimentos básicos em testes de software, tais como gestores de projeto, gestores de 
qualidade, gestores de desenvolvimento de software, analistas de negócio, diretores de TI e 
consultores de gestão. Os detentores da certificação de nível Foundation poderão evoluir para uma 
qualificação de nível superior em testes de software.

Objetivos de Aprendizagem/Nível Cognitivo de Conhecimento 
Os objetivos de aprendizagem estão referenciados para cada secção deste programa e 
classificados da seguinte forma:

o K1: lembrar, reconhecer, recordar.
o K2: compreender, explicar, justificar, comparar, classificar, categorizar, dar exemplos, 

resumir.
o K3: aplicar, usar.
o K4: analisar.

Mais detalhes e exemplos de objetivos de aprendizagem são apresentados no Apêndice B.

Todos os termos que figurem em “Termos”, logo após o título de cada capítulo, devem ser 
lembrados (K1), mesmo que não sejam mencionados explicitamente nos objetivos de 
aprendizagem.

O Exame 
O exame da certificação de nível Foundation tem por base este programa. As respostas às questões 
de exame podem requerer o uso de material incluído nas várias secções deste programa. Todas as 
secções do programa são passiveis de avaliação no exame.

O formato do exame é de escolha múltipla.

Os exames podem ser considerados como parte de um curso de formação acreditado ou efetuados 
de forma independente (p.ex. num centro de exames ou exame público). Para efetuar o exame não 
é obrigatório que o candidato tenha frequentado um curso de formação acreditado.

Acreditação 
Um Conselho Nacional do ISTQB pode acreditar entidades formadoras, cujo material de curso siga 
este programa. As entidades formadoras devem obter orientações de acreditação do conselho ou 
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órgão do mesmo que realiza a acreditação. Um curso acreditado é reconhecido como estando de 
acordo com este programa, e é permitido que exista um exame do ISTQB como parte desse mesmo 
curso.

Mais informação para entidades formadoras é apresentada no Apêndice D.

Nível de Detalhe 
O nível de detalhe deste programa normaliza o ensino e exame ao nível internacional. Para tal, o 
programa consiste em:

o Objetivos gerais de instrução descrevendo a intenção do nível Foundation�
o Lista de informação para ensino, incluindo uma descrição e referências a fontes adicionais 

se necessário.
o Objetivos de aprendizagem para cada área de conhecimento, descrevendo os resultados 

relativos à aprendizagem cognitiva e de mentalidade a alcançar.
o Lista de termos que o formando deve ser capaz de recordar e compreender.
o Descrição dos principais conceitos de ensino, incluindo fontes como a literatura ou as 

normas relevantes.

O conteúdo programático não é uma descrição exaustiva da área de conhecimento de testes de 
software, reflete antes o nível de detalhe que deve ser abrangido em cursos de formação de nível 
Foundation.

Como está o Programa Organizado 

Existem seis capítulos principais� O título principal de cada um mostra o nível mais elevado de 
objetivos de aprendizagem cobertos pelo mesmo e especifica a sua duração. Por exemplo:

2. Testes através do Ciclo de Vida de Software (K2) 115 minutos

Este título mostra que o capítulo 2 tem objetivos de aprendizagem K1 (assumido quando um nível 
mais elevado é mostrado) e K2 (mas não K3), e é destinado a 115 minutos de ensino das matérias 
desse capítulo. Dentro de cada capítulo existem várias secções. Cada secção terá também os seus 
objetivos de aprendizagem e a respetiva duração necessária. Subsecções sem duração têm o seu 
tempo incluído na duração da secção.
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1. Fundamentos de Testes (K2) 155 minutos

Objetivos de Aprendizagem para Fundamentos de Testes 
Estes objetivos identificam o que o formando deverá ser capaz de fazer após a conclusão de cada 
módulo.

1.1.... Porque precisamos de Testes? (K2)    
LO-1.1.1. Descrever e exemplificar a forma como um defeito de software pode causar danos a 

pessoas, ao ambiente ou às empresas (K2). 
LO-1.1.2. Distinguir entre a causa raiz de um defeito e os seus efeitos (K2). 
LO-1.1.3. Justificar, exemplificando, por que são necessários os testes (K2). 
LO-1.1.4. Descrever por que faz o teste parte da garantia de qualidade e apresentar exemplos de 

como os testes contribuem para um acréscimo de qualidade (K2). 
LO-1.1.5. Explicar e comparar os termos “erro”, “defeito”, “falha” e os termos correspondentes 

“engano” e “defeito”, apresentando exemplos (K2). 

1.2. O que são Testes? (K2)    
LO-1.2.1. Recordar os objetivos comuns dos testes (K1). 
LO-1.2.2. Fornecer exemplos para os objetivos dos testes nas diferentes fases do ciclo de vida 

do software (K2). 
LO-1.2.3. Diferenciar testes de debugging (K2). 

1.3. Os Sete Princípios dos Testes (K2)    
LO-1.3.1. Explicar os sete princípios dos testes (K2).

1.4. Processo de Teste Fundamental (K1)    
LO-1.4.1. Recordar as cinco atividades fundamentais de teste e respetivas tarefas do 

planeamento ao encerramento (K1). 

1.5. A Psicologia dos Testes (K2)    
LO-1.5.1. Recordar os fatores psicológicos que influenciam o sucesso dos testes (K1). 
LO-1.5.2. Diferenciar a mentalidade de um testador (tester) com a de um programador (K2). 
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1.1. Porque Precisamos de Testes (K2) 155 minutos 

Termos    

Bug, defeito, erro, falha, engano� qualidade, risco

1.1.1....    Contexto de Sistemas de Software (K1)    

Os sistemas de software são uma parte integrante da vida atual, das aplicações de negócio (p. ex. 
serviços bancários) aos produtos de consumo (p. ex. automóveis). A maioria das pessoas já teve 
uma experiência com software que não funcionou de acordo com o esperado. Software que não 
funciona corretamente pode provocar muitos problemas, incluindo perdas de tempo, dinheiro ou 
reputação profissional, podendo mesmo causar efeitos mais graves como ferimentos ou morte.

1.1.2.    Causas de Defeitos de Software (K2)    
Um ser humano pode cometer um erro (engano), que produz um defeito (falha, bug) no código do 
programa ou num documento. Se um defeito no código é executado, o sistema poderá deixar de 
fazer o que deveria fazer (ou fazer algo que não deveria), causando uma falha. Os defeitos de 
software, sistemas ou documentos podem resultar em falhas, mas nem todos os defeitos o fazem.

Defeitos ocorrem porque os seres humanos são falíveis e porque estão sujeitos à pressão de tempo, 
código complexo, complexidade de infraestruturas, evolução tecnológica e/ou muitas interações de 
sistemas diferentes.

As falhas também podem ser causadas por questões ambientais. Por exemplo, a radiação, o 
magnetismo, os campos eletrónicos e a poluição podem causar defeitos no firmware ou influenciar a 
execução do software pela mudança de condições do hardware.

1.1.3.    Função dos Testes no Desenvolvimento, Manutenção e Operações de 
Software (K2)    
Testes rigorosos aos sistemas e documentação podem ajudar a reduzir o risco de ocorrência de 
problemas durante a operação e contribuir para a qualidade do sistema de software, se os defeitos 
encontrados forem corrigidos antes do lançamento do sistema para uso operacional.

Os testes de software podem também ser necessários para responder a requisitos contratuais, 
legais, ou normas específicas de indústria.

1.1.4.    Testes e Qualidade (K2)    
Com a ajuda dos testes, é possível medir a qualidade do software em termos de defeitos 
encontrados, tanto relativamente a requisitos e características funcionais como aos não funcionais 
(p. ex. fiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade). Para obter mais 
informações sobre testes não funcionais ver o capítulo 2. Para obter mais informações sobre as 
características do software ver “Software Engineering – Software Product Quality” (ISO 9126).

Os testes podem dar a confiança relativamente à qualidade do software se ao executá-los se 
detetarem poucos ou nenhuns defeitos. Um teste bem elaborado, ao passar com sucesso, reduz o 
nível de risco geral no sistema. Quando os testes detetam defeitos, a qualidade do sistema de 
software aumenta com a correção desses mesmos defeitos.

Devem tirar-se lições de projetos anteriormente executados. Ao compreender as origens dos 
defeitos encontrados em projetos anteriores, os processos podem ser melhorados, eliminando 
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potencialmente a recorrência de defeitos e, em consequência, melhorando a qualidade de futuros 
sistemas. Este é um aspeto fundamental da garantia de qualidade.

Os testes devem ser integrados como uma das atividades de garantia de qualidade (i.e., lado a lado 
com as normas de desenvolvimento, formação e análise de defeitos).

1.1.5.    Qual a Quantidade Suficiente de Testes? (K2)    
Decidir a quantidade exata de testes a executar deve ter em conta o nível de risco, incluindo os 
riscos de segurança, riscos técnicos, assim como os riscos empresariais, e restrições do projeto, tais 
como tempo e orçamento. O risco será discutido mais aprofundadamente no capítulo 5.

Os testes devem fornecer informação suficiente sobre o software ou sistema em testes, para a 
tomada de decisão das partes interessadas sobre a passagem à próxima fase de desenvolvimento 
ou mesmo acerca da entrega ao cliente.
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1.2. O que são os Testes? (K2) 30 minutos 

Termos    

Debugging, requisito, revisão, caso de teste, testes, objetivo de teste

Conhecimento    

A perceção mais comum sobre os testes é que estes consistem apenas na execução do software. 
Contudo, isto é apenas uma parte das atividades, não correspondendo assim a todas as atividades 
de teste.

As atividades de teste existem antes e após a execução do teste propriamente dita. Estas atividades 
incluem planear e controlar, escolher as condições de teste, conceber e executar os casos de teste, 
verificar os resultados, avaliar os critérios de saída, manter informadas as partes envolvidas sobre 
todo o decorrer do processo de testes e do sistema sob teste, e finalizar ou completar as atividades 
de encerramento, logo que alguma das fases de teste tenha sido concluída. Os testes também 
incluem a revisão de documentos (incluindo o código fonte) e a realização de análise estática.

Os testes dinâmicos e estáticos podem ambos ser usados como forma de alcançar objetivos 
similares, e fornecer informações que podem ser usadas para melhorar tanto o sistema que está em 
testes como os processos de desenvolvimento e de testes.

Os testes podem ter os seguintes objetivos: 
o Encontrar defeitos. 
o Ganhar confiança sobre o nível de qualidade. 
o Fornecer informação para tomadas de decisão. 
o Prevenir defeitos. 

 
O processo de pensar e as atividades envolvidas na conceção de testes logo no início do ciclo de 
vida (verificando as bases para testes via conceção de teste) pode ajudar a prevenir a inserção de 
defeitos no código. Revisão de documentos (p. ex. requisitos), e a identificação e resolução de 
questões nesse momento do ciclo também ajudam a prevenir defeitos no código.

Ao testar, diferentes pontos de vista podem tomar em conta diferentes objetivos. Por exemplo, em 
testes de desenvolvimento (ou seja, testes de componentes, integração e sistema), o principal 
objetivo pode ser provocar o máximo de falhas possível para que os defeitos do software possam 
ser detetados e corrigidos. Nos testes de aceitação, o principal objetivo pode ser confirmar que o 

sistema funciona tal como esperado, para adquirir a confiança de que se cumpriram os requisitos� 
Em alguns casos, o principal objetivo dos testes pode ser avaliar a qualidade do software (sem a 
intenção de corrigir defeitos), para fornecer informação às partes interessadas sobre o risco de 
entregar o sistema num dado momento. Os testes de manutenção normalmente incluem testes que 
demonstrem que durante o desenvolvimento de alterações não se introduziram novos defeitos. 
Durante os testes operacionais, o principal objetivo pode ser avaliar algumas das características do 
sistema, tais como, fiabilidade e disponibilidade.

Efetuar debugging e testar são atividades bastante diferentes. Testes dinâmicos mostram falhas 
causadas por defeitos. Debugging é a atividade de desenvolvimento que deteta, analisa e remove a 
causa da falha. Subsequentemente, ao efetuar o reteste o testador (tester) assegura que a correção 
de facto resolveu a falha. A responsabilidade sobre cada uma destas atividades é geralmente a 
seguinte: o testador (tester) testa, e o programador faz debug.

O processo de testes e suas atividades é explicado na secção 1.4.
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1.3. Os Sete Princípios dos Testes (K2) 35 minutos 

Termos    

Testes exaustivos

Princípios    

Ao longo dos últimos 40 anos, foi definido o seguinte conjunto de princípios de teste que oferecem 
linhas de orientação gerais, comum a todos os tipos de testes.

Princípio 1 – Os testes mostram a presença de defeitos
Os testes podem mostrar a presença de defeitos, mas não provam a inexistência dos mesmos. Os 
testes reduzem a probabilidade de que defeitos não detetados permaneçam no software, mas na 
hipótese de não detetarem defeitos, tal não se pode considerar como prova de conformidade.

Princípio 2 – Testes exaustivos são impossíveis
Testar tudo (considerando todas as combinações de entradas e pré-condições) não é viável, exceto 
para os casos triviais. Em vez de testes exaustivos, a análise de risco e as prioridades devem ser 
utilizadas para focar os esforços de teste.

Princípio 3 – Testar cedo
Para detetar os defeitos mais cedo, as atividades de teste devem ser iniciadas o mais cedo possível 
no ciclo de vida de desenvolvimento do software ou sistema, e devem estar focadas nos objetivos 
definidos.

Princípio 4 – Agrupamento de defeitos
O esforço de testes deve estar focado proporcionalmente à densidade de defeitos por módulo 
esperada e mais tarde observada. Um número reduzido de módulos normalmente apresenta a 
maioria dos defeitos detetados durante os testes de pré-lançamento, ou é responsável pela maioria 
das falhas operacionais.

Princípio 5 – Paradoxo do pesticida
Tendencialmente, a repetição exaustiva dos mesmos casos de teste leva à não deteção de novos 
defeitos. Para superar este “paradoxo do pesticida”, os casos de teste devem ser regularmente 
analisados e revistos e testes diferentes ou novos devem ser desenvolvidos para executar diferentes 
partes do software ou sistema por forma a detetar mais defeitos potenciais.

Princípio 6 – Os testes são dependentes do seu contexto
Os testes são efetuados de forma diferente em diferentes contextos. Por exemplo, o software crítico 
em segurança (safety-critical software) é testado de forma diferente de um site de comércio 
eletrónico.

Princípio 7 – Falácia da ausência de erros
Detetar e corrigir defeitos por si só não ajuda se o sistema construído for impossível de utilizar e não 
satisfizer as necessidades e expectativas dos seus utilizadores.
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1.4. Processo de Teste Fundamental (K1) 35 minutos 

Termos    

Testes de confirmação, reteste, critérios de saída, incidente, testes de regressão, base para testes, 
condição de teste, cobertura de teste, dados de teste, execução de testes, registo de testes, plano 
de testes, procedimento de testes, política de testes, conjunto de testes, relatório de testes, testware

Conhecimento    

A parte mais visível dos testes é sem dúvida a execução. Mas, para que esta seja eficaz e eficiente, 
os planos de testes devem incluir também o tempo a ser gasto no planeamento dos testes, 
conceção de casos de teste, preparação da execução e avaliação de resultados.

O processo de testes fundamental consiste nas seguintes atividades principais:

o Planeamento e controlo�
o Análise e conceção�
o Implementação e execução�
o Avaliação de critérios de saída e relatórios�
o Atividades de fecho da fase de testes�

 
Embora sigam uma lógica sequencial, as atividades do processo podem ser sobrepostas ou 
decorrer de forma simultânea. Normalmente é necessária a customização destas atividades 
principais dentro do contexto do sistema e do projeto às quais se destinam.

1.4.1. Planeamento e Controlo de Testes (K1)    
O planeamento de testes é a atividade que define os objetivos dos testes e especifica as atividades 
de teste, a fim de cumprir os objetivos e missão estabelecidos.

O controlo de testes é uma atividade permanente que compara o progresso atual com o planeado, e 
reporta o seu estado, incluindo desvios do plano. Envolve tomar iniciativa, na medida necessária, 
para cumprir a missão e objetivos do projeto. De modo a controlar os testes, as atividades de teste 
devem ser monitorizadas durante todo o projeto. O planeamento de testes leva em conta o feedback 
das atividades de monitorização e controlo.

As atividades de planeamento e tarefas de controlo são definidas no capítulo 5 deste programa. 

1.4.2. Análise e Conceção de Testes (K1)    
A análise e conceção de testes é a atividade durante a qual os objetivos gerais dos testes são 
transformados em condições de teste tangíveis e em casos de teste.

A atividade de análise e conceção de testes pressupõe as seguintes tarefas principais:

o Revisão da base para testes (tais como requisitos, o nível de integridade do software
�
 

(nível de risco), os relatórios de análise de risco, arquitetura, conceção, especificações de 
interface).

                                                      �
 O grau em que o software cumpre ou deve cumprir um conjunto de software stakeholder selecionado e/ou 

características do sistema baseado em software (por exemplo, a complexidade do software, avaliação de risco, 
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o Avaliação da testabilidade da base para testes e dos objetos de teste.
o Identificação e priorização das condições de teste com base na análise dos itens de teste, 

na especificação, no comportamento e na estrutura do software.
o Conceção e priorização de casos de teste de alto nível.
o Identificação dos dados de teste necessários para suportar as condições e casos de teste.
o Conceção da configuração do ambiente de teste e identificação das necessidades de 

infraestrutura e ferramentas.
o Criação de rastreabilidade bidirecional entre a base para testes e os casos de teste.

1.4.3. Implementação e Execução de Testes (K1)    
A implementação e execução de testes é a atividade de especificação de procedimentos e scripts de 
teste através da combinação de casos de teste seguindo uma determinada ordenação e incluindo 
qualquer outra informação necessária à execução de teste, considera-se que a configuração do 
ambiente foi efetuada e executam-se os testes.

A implementação e execução de testes pressupõem as seguintes tarefas principais:
o Finalizar, implementar e priorizar os casos de teste (incluindo a identificação de dados de 

teste).
o Desenvolver e priorizar procedimentos de teste, criar dados de teste e, opcionalmente, 

preparar equipamentos de teste e desenvolver guiões de teste automatizados.
o Criar os conjuntos de teste a partir dos procedimentos de teste para alcançar uma 

execução de teste eficiente.
o Verificar que a configuração do ambiente de teste está correta.
o Verificar e atualizar bidireccionalmente a rastreabilidade entre a base para testes e os 

casos de teste.
o Executar os procedimentos de teste, quer de forma manual ou através de ferramentas de 

execução de testes, de acordo com a sequência planeada.
o Registar os resultados da execução de teste e gravar as identidades e versões do software 

sob teste, ferramentas de teste e testware.
o Comparar os resultados atuais com os resultados esperados.
o Reportar as discrepâncias como incidentes e analisar os mesmos a fim de estabelecer a 

sua causa (p. ex. um defeito no código, nos dados de teste específicos, no documento de 
teste, ou um engano na forma como o teste foi executado).

o Repetir as atividades de teste, como resultado de ações tomadas em cada discrepância, 
por exemplo, re-execução de um teste que antes falhou, a fim de confirmar a sua correção 
(teste de confirmação), a execução de um teste já corrigido e/ou execução de testes a fim 
de garantir que não foram introduzidos defeitos em áreas de software inalteradas ou que a 

correção daquele defeito não  provoca outros defeitos (teste de regressão)�
1.4.4.    Avaliação de Critério de Saída e Relatórios (K1)    
A avaliação do critério de saída é a atividade onde a execução do teste é avaliada face aos objetivos 
definidos. Esta deve ser efetuada para cada nível de teste (ver secção 2.2.).

A avaliação do critério de saída tem as seguintes tarefas principais:
o Verificar os registos de teste face ao critério de saída especificado no planeamento de 

testes.
o Avaliar se existe a necessidade de executar mais testes ou se o critério de saída 

especificado deve ser alterado.
o Escrever o relatório de teste para as partes interessadas.

                                                                                                                                                                  

nível de segurança, desempenho desejado, fiabilidade ou custo) que são definidos para refletir a importância 
do software para os seus stakeholders. 
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1.4.5.    Atividades de Fecho da Fase de Testes (K1)    
As atividades de fecho da fase de testes pressupõem a recolha de dados das atividades de teste já 
encerradas a fim de consolidar experiências, testware, factos e números. As atividades de fecho da 
fase de testes ocorrem em marcos do projeto, tais como o lançamento do sistema de software, a 
conclusão (ou cancelamento) de um projeto de testes, um marco alcançado ou uma versão de 
manutenção concluída.

Atividades de fecho da fase de testes incluem as seguintes tarefas principais:
o Verificar se os entregáveis planeados foram realmente entregues.
o Fechar relatórios de incidentes ou registar alguma alteração significativa para os que 

permanecem abertos.
o Documentar a aceitação do sistema.
o Finalizar e arquivar o testware, assim como o ambiente de teste e a infraestrutura de teste 

para reutilização futura.
o Disponibilizar o testware à entidade responsável pela manutenção.
o Analisar as lições apreendidas a fim de determinar alterações necessárias em lançamentos 

ou projetos futuros.
o Utilizar a informação recolhida para melhorar a maturidade dos testes.
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1.5. A Psicologia dos Testes (K2) 25 minutos 

Termos    

Antecipar erros, independência

Conhecimento    

A mentalidade presente enquanto testamos ou efetuamos uma revisão é diferente da que devemos 
assumir durante o desenvolvimento de software. Com a mentalidade certa, os programadores são 
capazes de testar o seu próprio código, mas a separação desta responsabilidade para um testador 
(tester) é normalmente efetuada para ajudar a focar o esforço e proporcionar vantagens adicionais, 
tais como uma visão independente de recursos de teste profissionais e treinados para tal. Os testes 
independentes podem ser realizados em qualquer nível de teste.

Um certo grau de independência (evitando assim a influência do autor) faz, muitas vezes, com que o 
testador (tester) seja mais eficaz na deteção de defeitos e falhas. A independência não é, no entanto, 
um substituto para o conhecimento e, assim, os programadores podem encontrar defeitos no seu 
próprio código eficientemente. Existem vários níveis de independência que podem ser definidos da 
forma aqui apresentada, do nível mais reduzido ao mais elevado:

o Testes concebidos pela(s) pessoa(s) que desenvolveu(ram) o software a testar (nível mais 
baixo de independência).

o Testes concebidos por outra(s) pessoa(s) (p. ex. pela equipa de desenvolvimento).
o Testes concebidos por outra(s) pessoa(s) de um grupo diferente da organização (p. ex. 

uma equipa de testes independente) ou por especialistas de testes (p. ex. especialistas de 
testes em usabilidade e desempenho).

o Testes concebidos por outra(s) pessoa(s) de uma organização ou empresa diferentes (i.e., 
outsourcing ou certificação por alguma entidade externa).

 
As pessoas e os projetos são movidos por objetivos. As pessoas tendem a alinhar os seus planos 
com os objetivos definidos pela administração e outras partes interessadas, por exemplo, para 
encontrar defeitos ou para confirmar que o software cumpre os seus objetivos. Portanto, é 
importante indicar claramente os objetivos dos testes.

O processo de identificar falhas durante os testes pode ser percecionado como uma crítica ao 
produto ou ao autor. Como resultado, os testes são, muitas vezes, vistos como uma atividade 
destrutiva, mesmo que estes sejam efetivamente muito construtivos na gestão de riscos do produto. 
A busca de falhas num sistema requer curiosidade, pessimismo profissional, um olhar crítico, 
atenção aos detalhes, boa comunicação com os colegas do desenvolvimento, e experiência para 
servir de base ao uso da técnica de adivinhação de erros.

Se os erros, defeitos ou falhas forem comunicados de forma construtiva, o mau ambiente entre 
testadores (testers) e analistas, designers e programadores pode ser evitado. Isto aplica-se a 
defeitos encontrados durante as revisões assim como no decorrer dos testes.

Os testadores (testers) e seus líderes devem ter boas capacidades de relacionamento interpessoal 
para transmitir informações factuais acerca dos defeitos, seu progresso e riscos de uma forma 
construtiva. Para o autor do software ou documento, a informação do defeito pode ajudá-lo a 
melhorar a sua aptidão. Defeitos encontrados e corrigidos durante os testes economizam tempo e 
dinheiro, além de reduzirem riscos.

Problemas de comunicação podem ocorrer, em particular se os testadores (testers) forem vistos 
apenas como mensageiros de notícias indesejadas sobre defeitos. No entanto, existem variadas 
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formas de melhorar a comunicação e relacionamento entre testadores (testers) e as restantes 
partes envolvidas: 

o Inicie com uma postura colaborativa em vez de confronto – recordando a todos o objetivo 
comum em obter uma melhor qualidade dos sistemas. 

o Comunique o resultado dos testes ao produto de uma forma neutra, factual e sem criticar 
quem o criou, por exemplo, escreva relatórios de incidentes de forma objetiva e factual 
assim como as conclusões de revisões. 

o Tente compreender a posição do outro e porque reage de certa forma. 
o Confirme que a outra pessoa percebeu o que disse e vice-versa. 
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1.6 Código de Ética 
10 minutos 

A participação em testes de software permite aos indivíduos envolvidos ter acesso a informação 
privilegiada e confidencial. Justifica-se portanto a existência de um código de ética, entre outras 
razões, para assegurar que a informação não é utilizada de forma inapropriada. O ISTQB® 
reconhece o código de ética da ACM e do IEEE para engenheiros, que afirma o seguinte:

PÚBLICO – Os testadores (testers) de software certificados devem atuar de forma coerente com o 
interesse público.

CLIENTES E EMPREGADORES – Os testadores (testers) de software certificados devem atuar de 
acordo com o interesse dos seus clientes e empregadores, e de forma coerente com o interesse 
público.

PRODUTO – Os testadores (testers) de software certificados devem assegurar que os resultados 
fornecidos (sobre os sistemas e produtos que testam) atendem aos mais elevados padrões 
profissionais.

JUÍZO - Os testadores (testers) de software certificados devem manter a integridade e 
independência no seu julgamento profissional.

GESTÃO – Os gestores e líderes de testes de software certificados devem subscrever e promover 
uma abordagem ética na gestão de testes de software.

PROFISSÃO – Os testadores (testers) de software certificados devem alavancar a integridade e 
reputação da profissão de forma coerente com o interesse público.

COLEGAS – Os testadores (testers) de software certificados devem ser justos e solidários com os 
colegas, e promover a cooperação com os programadores.

PRÓPRIO – Os testadores (testers) de software certificados devem promover uma abordagem ética 
na prática da sua profissão e manter o foco numa aprendizagem contínua relativa à prática da sua 
atividade.

Referências    

1.1.5. Black, 2001, Kaner, 2002 
1.2. Beizer, 1990, Black, 2001, Myers, 1979 
1.3. Beizer, 1990, Hetzel, 1988, Myers, 1979 
1.4. Hetzel, 1988 
1.4.5. Black, 2001, Craig, 2002 
1.5. Black, 2001, Hetzel, 1988 
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2. Testes através do Ciclo de Vida de 
Software (K2) 

115 minutos

Objetivos de Aprendizagem para Testes através do Ciclo de Vida de 
Software 
Estes objetivos identificam o que o formando deverá ser capaz de fazer após a conclusão de cada 
módulo.

2.1. Modelos de Desenvolvimento de Software (K2)    
LO-2.1.1. Explicar a relação entre desenvolvimento, atividades de teste e produtos de trabalho 

no ciclo de vida do desenvolvimento, dando exemplos de projetos e tipos de produto 
(K2). 

LO-2.1.2. Reconhecer o facto de que os modelos de desenvolvimento de software devem ser 
adaptados ao contexto do projeto e das características do produto (K1). 

LO-2.1.3. Recordar as características de um bom teste que são aplicáveis a qualquer modelo de 
ciclo de vida (K1). 

2.2. Níveis de Teste (K2)    
LO-2.2.1. Comparar os diferentes níveis de teste: objetivos principais, objetos de teste típicos, 

alvos de teste típicos (p. ex. funcionais ou estruturais) e produtos de trabalho 
relacionados, pessoas que testam, tipos de defeitos e falhas a detetar (K2). 

2.3. Tipos de Teste (K2)    
LO-2.3.1. Comparar, por exemplo, quatro tipos de teste (funcionais, não funcionais, estruturais e 

relacionados com alterações) (K2). 
LO-2.3.2. Reconhecer que os testes funcionais e estruturais ocorrem em qualquer nível de teste 

(K1). 
LO-2.3.3. Identificar e descrever tipos de teste não funcionais baseados em requisitos não 

funcionais (K2). 
LO-2.3.4. Identificar e descrever tipos de teste baseados na análise da estrutura de um sistema 

ou arquitetura do software (K2). 
LO-2.3.5. Descrever a finalidade dos testes de confirmação e testes de regressão (K2). 

2.4. Testes de Manutenção (K2)    
LO-2.4.1. Comparar testes de manutenção (testar um sistema já em utilização) com testes a uma 

nova aplicação no que respeita a tipos de teste e critérios de testes assim como 
quantidade de testes (K2). 

LO-2.4.2. Reconhecer indicadores de manutenção de testes (modificação, migração e 
desabilitação) (K1). 

LO-2.4.3. Descrever a função de testes de regressão e da análise de impacto na manutenção 
(K2). 
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2.1. Modelos de Desenvolvimento de Software 
(K2) 

20 minutos 

Termos    

Comercial de prateleira (COTS), modelos de desenvolvimento iterativo-incrementais, validação, 
verificação, modelo em V

Conhecimento
Os testes não existem isoladamente; as atividades de teste estão relacionadas com as atividades de 
desenvolvimento de software. Os diferentes modelos de ciclo de vida de desenvolvimento 
necessitam de abordagens diferenciadas para os seus testes.

2.1.1.    Modelo em V (Modelo Sequencial de Desenvolvimento) (K2)    
Apesar de existirem algumas variantes do modelo em V, o tipo mais comum do modelo em V usa 
quatro níveis de teste, correspondendo aos quatro níveis de desenvolvimento.

Os quatro níveis utilizados neste programa são:

o Testes de componentes (unidade)�
o Testes de integração�
o Testes de sistema�
o Testes de aceitação�

 
Na prática, um modelo em V pode ter mais, menos ou diferentes níveis de desenvolvimento e testes, 
dependendo do projeto e do produto de software. Por exemplo, podem existir testes de integração 
de componentes depois dos testes de componentes, e testes de integração de sistema depois dos 
testes de sistema.

Os produtos de trabalho de software (tais como cenários de negócio ou casos de uso, 
especificações de requisitos, documentos de conceção e código) produzidos durante o 
desenvolvimento são, muitas vezes, a base para um ou mais do que um nível de teste. Referências 
para produtos de trabalho genéricos incluem modelo de maturidade como o Capability Maturity 
Model Integration (CMMI) ou “Software life cycle processes” (IEEE/IEC 12207). Verificação e 
validação (e conceção de teste inicial) podem ser efetuadas durante o desenvolvimento de produtos 
de trabalho de software.

2.1.2.    Modelos de Desenvolvimento Iterativo-incremental (K2)    
O desenvolvimento iterativo-incremental é o processo de definir requisitos, conceber, construir e 
testar um sistema, efetuado como uma série de curtos ciclos de desenvolvimento. Exemplos deste 
tipo de modelo são: protótipos, Rapid Application Development (RAD), Rational Unified Process 
(RUP) e modelos de desenvolvimento ágeis. Os sistemas resultantes da iteração podem ser 
testados em diversos níveis de teste durante cada iteração. Algum acréscimo aos desenvolvimentos 
anteriores constitui, só por si, um crescimento parcial do sistema que também deve ser testado. Os 
testes de regressão são cada vez mais importantes em todas as iterações a partir da primeira. A 
verificação e validação podem ser efetuadas em cada acréscimo do desenvolvimento.

2.1.3.    Testes dentro de um Modelo de Ciclo de Vida (K2)    
Em qualquer modelo de ciclo de vida, existem várias características de um bom teste a reter:

o Para cada atividade de desenvolvimento existe uma atividade de teste correspondente.
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o Para cada nível de teste existem objetivos específicos de teste.
o A análise e conceção de testes, para um determinado nível de teste, devem começar no 

decorrer da atividade de desenvolvimento correspondente.
o Os testadores (testers) devem ser envolvidos na revisão de documentos logo que existam 

esboços disponíveis no ciclo de vida de desenvolvimento.
 
Os níveis de teste podem ser combinados ou reorganizados em função da natureza do projeto ou 
arquitetura do sistema. Por exemplo, na integração de produtos de software comercial de prateleira 
(COTS) num sistema, o comprador poderá realizar testes de integração ao nível do sistema (p. ex. a 
integração na infraestrutura e noutros sistemas, ou entrega de sistema) e testes de aceitação 
(funcionais e/ou não funcionais, e de utilizador e/ou testes operacionais).
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2.2. Níveis de Teste (K2) 40 minutos 

Termos    

Testes alfa, testes beta, testes de componentes, controlador (driver), testes de campo, requisitos 
funcionais, integração, testes de integração, requisito não funcional, testes de robustez, simulador 
(stub), testes de sistema, ambiente de teste, nível de teste, desenvolvimento orientado a testes, 
testes de aceitação do utilizador

Conhecimento    

Para cada um dos níveis de teste, o seguinte pode ser identificado: objetivos genéricos, produto(s) 
de trabalho como referência para derivação de casos de teste (i.e., a base para testes), objetos de 
teste (i.e., o que está a ser testado), defeitos mais comuns e falhas a detetar, requisitos de 
equipamento de teste e ferramentas de suporte, e abordagens específicas e responsabilidades.

Testes aos dados de configuração de um sistema devem ser considerados durante o planeamento 
de testes, caso esses dados façam parte de um sistema.

2.2.1. Testes de Componentes (K2)    
Base para testes:

o Requisitos de componentes�
o Conceção detalhada�
o Código�

Objetos de teste típicos:
o Componentes. 
o Programas. 
o Conversão de dados de programas/migrações. 
o Módulos de bases de dados. 

 

Testes de componentes (também conhecidos como testes de unidade, módulos ou programas) 
procuram por defeitos e verificam o funcionamento de módulos de software, programas, objetos, 
classes, etc. que possam ser testados separadamente. Podem ser feitos de forma isolada do resto 
do sistema, dependendo do contexto do ciclo de vida de desenvolvimento e do sistema. 
Simuladores (Stubs) e controladores (drivers) podem ser utilizados.

Testes de componentes podem incluir testes a funcionalidades e características não-funcionais 
específicas, tais como o comportamento de recursos (p. ex. em busca de memória perdida) ou 
testes de robustez, bem como testes estruturais (p. ex. a cobertura de decisões). Os casos de teste 
são derivados de produtos de trabalho, tais como, da especificação do componente, da conceção de 
software ou do modelo de dados.

Normalmente, os testes de componentes ocorrem com acesso ao código a testar e com o apoio do 
ambiente de desenvolvimento como estrutura de testes unitários ou ferramentas de debug. Na 
prática, os testes de componentes envolvem o programador que desenvolveu o código. Os defeitos 
são normalmente corrigidos logo que detetados, sem a necessidade de efetuar uma gestão formal 
desses mesmos defeitos.

Uma aproximação possível a testes de componentes é a preparação e automatização de casos de 
teste antes de codificar. A esta abordagem chamamos antecipar os testes (test-first) ou 
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desenvolvimento orientado a testes (test-driven development). Esta abordagem é altamente iterativa 
e é baseada em ciclos de desenvolvimento de casos de teste, seguidos de construção e integração 
de pequenas peças de código, sendo depois executados os testes de componentes, corrigindo 
eventuais problemas executando várias iterações até que todos os testes passem.

2.2.2. Testes de Integração (K2)    
Base para testes:

o Conceção do software e do sistema.

o Arquitetura�
o Fluxos de trabalho (workflows)�
o Casos de uso�

Objetos de teste típicos:
o Implementação de bases de dados de subsistemas. 
o Infraestrutura. 
o Interfaces. 
o Configuração de sistemas e dados de configuração. 

Os testes de integração testam as interfaces entre componentes, interações entre as diferentes 
partes de um sistema, tais como, o sistema operativo, sistema de arquivos e hardware, e as 
interfaces entre os sistemas.

Pode existir mais do que um nível de testes de integração e este pode ser utilizado em objetos de 
teste de dimensão variável, tais como:
1. Os testes de integração de componentes testam as interações entre componentes de software 

e são efetuados após os testes de componentes.
2. Os testes de integração de sistemas testam a interação entre diferentes sistemas ou entre 

hardware e software e podem ser efetuados depois dos testes de sistema. Neste caso, a 
organização de desenvolvimento pode controlar apenas um lado da interface. Isto pode ser 
considerado um risco. Os processos de negócio implementados em fluxos de trabalho podem 
envolver vários sistemas. Neste caso, os problemas podem ser cruzados ao longo de toda a 
plataforma e ser significativos. 

Quanto maior for o âmbito da integração, mais difícil se torna o isolamento de falhas num 
componente específico ou sistema, o que pode conduzir a um aumento do risco e tempo adicional 
para resolução de problemas. 

Estratégias de integração sistemática podem ser baseadas na arquitetura do sistema (tais como 
descendente (top-down) e ascendente (bottom-up)), tarefas funcionais, sequência de 
processamento de transações, ou algum outro aspeto dos componentes ou do sistema. De modo a 
facilitar o isolamento de defeitos e antecipar a sua deteção, a integração deve normalmente ser 
incremental em vez de “big bang”.

Testes de características específicas não funcionais (p. ex. desempenho) podem incluir testes de 
integração assim como testes funcionais.

Em cada etapa de integração, os testadores (testers) concentram-se somente na integração 
propriamente dita. Por exemplo, se estão a integrar o módulo A com o módulo B, então estão 
interessados em testar a comunicação entre os módulos, e não a funcionalidade de cada módulo 
individualmente como efetuado durante os testes de componentes. Ambas as abordagens 
funcionais e estruturais podem ser utilizadas.
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Idealmente, os testadores (testers) devem compreender a arquitetura e refletir a sua influência no 
planeamento da integração. Se os testes de integração forem planeados antes dos componentes ou 
do sistema a serem desenvolvidos, então estes podem ser desenvolvidos pela sequência que torne 
mais eficiente a execução dos testes.

2.2.3. Testes de Sistema (K2)    
Base para testes:

o Especificação de requisitos de sistema e software�
o Casos de uso�
o Especificação funcional�
o Relatórios de análise de risco�

Objetos de teste típicos:
o Manuais de sistema, utilizador e operação. 
o Configuração de sistemas e dados de configuração. 

Os testes de sistema testam o comportamento de todo o sistema/produto. O âmbito dos testes deve 
ser claramente abordado no Plano Mestre de Testes (Master Test Plan) e/ou no Plano de Nível de 
Testes (Level Test Plan) para aquele nível de teste.

Nos testes de sistema, o ambiente de teste deve corresponder ao objetivo final ou ao ambiente de 
produção o mais possível, de modo a minimizar o risco de falhas específicas do ambiente que não 
foram detetadas em testes anteriores.

Os testes de sistema podem incluir testes baseados em risco e/ou sobre as especificações de 
requisitos, processos de negócio, casos de uso ou outras descrições de texto de alto nível, modelos 
de comportamento do sistema, interações com o sistema operativo e recursos de sistema.

Os testes de sistema devem investigar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, e 
características de qualidade de dados. Muitas vezes, os testadores (testers) lidam com requisitos 
incompletos ou não documentados. Testes de sistema de requisitos funcionais começam por utilizar 
a técnica baseada nas especificações (caixa-preta) mais apropriada para verificar o sistema. Por 
exemplo, uma tabela de decisão pode ser criada para refletir as combinações de condições 
descritas nas regras de negócio. Técnicas baseadas na estrutura (caixa-branca) podem ser 
utilizadas para avaliar o rigor dos testes face a um elemento estrutural, tal como, uma estrutura de 
menu ou navegação de uma página da web (ver capítulo 4).

Uma equipa de testes independente muitas vezes executa os testes de sistema.

2.2.4....    Testes de Aceitação (K2)    

Base para testes:

o Requisitos do utilizador�
o Requisitos de sistema�
o Casos de uso�
o Processos de negócio�
o Relatórios de análise de risco�

Objetos de teste típicos:
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o Processos de negócio do sistema integrado total. 
o Processos operacionais e de manutenção. 
o Procedimentos de utilizador. 
o Formulários. 
o Relatórios. 
o Dados de configuração. 

Os testes de aceitação são muitas vezes da responsabilidade dos clientes ou utilizadores do 
sistema, mas outras partes interessadas podem estar igualmente envolvidas.

O objetivo dos testes de aceitação é estabelecer a confiança no sistema, em partes do sistema ou 
relativamente a características não funcionais do sistema. Encontrar defeitos não é o principal foco 

dos testes de aceitação� Os testes de aceitação podem avaliar a disponibilidade do sistema para 
entrega e utilização, embora não seja necessariamente o último nível de testes. Por exemplo, os 
testes de integração de sistema em larga escala podem ser realizados após a execução dos testes 
de aceitação.

Os testes de aceitação podem ser executados em variados momentos do ciclo de vida, por exemplo:
o Um produto de software COTS pode ser testado ao nível de aceitação quando instalado ou 

integrado.
o Testes de aceitação à usabilidade de um componente podem ser executados durante os 

testes de componentes.
o Testes de aceitação a uma nova funcionalidade ou melhoria podem ser executados antes 

dos testes de sistema.

Templates típicos de testes de aceitação podem incluir o seguinte:

Testes de aceitação de utilizador
Normalmente verifica a aptidão para o uso de um sistema por parte de utilizadores de negócio.

Testes operacionais (aceitação)
A aceitação do sistema pelos administradores de sistema, incluindo:

o Testar cópias de segurança e sua reposição (backup/restore)�
o Recuperação de desastres (Disaster recovery)�
o Gestão de utilizador�
o Tarefas de manutenção�
o Carregamento de dados e tarefas de migração�
o Controlo periódico das vulnerabilidades de segurança�

Testes de aceitação de contrato e regulamento
Testes de aceitação de contrato são executados face aos critérios de aceitação contratuais para a 
produção de software customizado e sob encomenda. Os critérios de aceitação devem ser definidos 
quando as partes determinam o contrato. Os testes de aceitação de regulamento são executados 
face a todos os regulamentos que devam ser cumpridos, tais como regulamentações 
governamentais, legais ou de segurança.

Testes alfa e beta (ou teste em campo)
Os fornecedores de soluções de mercado, ou software COTS, muitas vezes querem obter o 
feedback dos clientes existentes ou potenciais do seu mercado antes de disponibilizar o software 
para venda. Os testes alfa são executados nas organizações que desenvolvem, mas não pela 
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equipa de desenvolvimento. Os testes beta ou testes em campo são realizados por clientes ou 
potenciais clientes nas suas próprias instalações.

As organizações podem também usar outros termos, tais como, testes de aceitação de fábrica e 
teste de aceitação local para sistemas que são testados antes e depois de serem disponibilizados na 
localização do cliente.
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2.3 Tipos de Teste (K2) 40 minutos 

Termos    

Testes caixa-preta, cobertura de código, testes funcionais, testes de interoperabilidade, testes de 
carga, testes de manutenibilidade, testes de desempenho, testes de portabilidade, testes de 
fiabilidade, testes de segurança, testes de stress, testes estruturais, testes de usabilidade, testes 
caixa-branca

Conhecimento    

Um conjunto de atividades de teste pode ser destinado à verificação do sistema (ou parte de um 
sistema) com base num objetivo ou alvo específico de teste.

Um tipo de teste é focado num objetivo de teste específico, que pode ser qualquer um dos 
seguintes:

o Uma função a ser executada pelo software�
o Uma característica de qualidade não funcional, tais como fiabilidade ou usabilidade.

o A estrutura ou arquitetura do software ou sistema�
o Relacionadas com alterações, ou seja confirmar que os defeitos foram corrigidos (testes 

de confirmação) e à procura de alterações não intencionais (testes de regressão).

Um modelo do software pode ser desenvolvido e/ou utilizado nos testes estruturais (p. ex. um 
modelo de fluxos de controlo ou modelo de estrutura de menus), nos testes não funcionais (p. ex. 
modelo de desempenho, modelo de usabilidade e modelação de ameaças à segurança), e testes 
funcionais (p. ex. modelo de fluxos de processo, um modelo de transição de estados ou uma 
especificação em linguagem simples).

2.3.1. Testes de Função (Testes Funcionais) (K2)    
As funções que um sistema, subsistema ou componente devem realizar podem ser descritas em 
produtos de trabalho, tais como, a especificação de requisitos, casos de uso, uma especificação 
funcional ou podem nem estar documentados. As funções são “o que” o sistema faz.

Os testes funcionais são baseados em funções e características (descritos em documentos ou 
compreendidos pelos testadores (testers)) e a sua interoperabilidade com sistemas específicos, e 
podem ser executados em todos os níveis de teste (p. ex. testes para componentes podem ser 
baseados em especificações de componentes).

As técnicas baseadas nas especificações podem ser utilizadas para derivar as condições e casos de 
teste da funcionalidade do software ou sistema (ver capítulo 4). Os testes funcionais consideram o 
comportamento externo do software (testes caixa-preta).

Os testes de segurança, um tipo de testes funcionais, investigam as funções (p. ex. firewall) 
relacionados com a deteção de ameaças, como vírus, de estranhos mal-intencionados. Os testes de 
interoperabilidade, outro tipo de testes funcionais, avaliam a capacidade do produto de software de 
interagir com um ou mais componentes ou sistemas específicos.

2.3.2. Testes a Características de Software Não funcionais (Testes Não 
Funcionais) (K2)    
Testes não funcionais incluem, mas não estão limitados a, testes de desempenho, testes de carga, 
testes de stress, testes de usabilidade, testes de manutenibilidade, testes de fiabilidade e testes de 
portabilidade. São os testes ao “como” o sistema funciona.
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Testes não funcionais podem ser realizados em todos os níveis de teste. O termo testes não 
funcionais descreve os testes necessários para medir as características dos sistemas e software que 
podem ser quantificadas numa escala variável, tal como tempos de resposta para o teste de 
desempenho. Estes testes podem ser referenciados num modelo de qualidade, tal como o definido 
em “Software Engineering – Software Product Quality” (ISO 9126)). Os testes não funcionais 
consideram o comportamento externo do software e, na maioria dos casos, usam a técnica de 
conceção de testes caixa-preta para o conseguir.

2.3.3. Testes à Estrutura/Arquitetura do Software (Testes Estruturais) (K2)    
Os testes estruturais (caixa-branca) podem ser realizados em todos os níveis de teste. As técnicas 
estruturais são mais bem-sucedidas se aplicadas depois das técnicas baseadas nas especificações, 
de forma a auxiliar a medição do rigor dos testes através da avaliação da cobertura de um tipo de 
estrutura.

Considera-se a cobertura como a medida em que uma estrutura é executada por um conjunto de 
testes, expressa em percentagem dos itens a serem cobertos. Se a cobertura não atingir os 100%, 
então mais testes devem ser concebidos para testar os itens que não foram abrangidos e assim 
aumentar a cobertura. Técnicas de cobertura são discutidas no capítulo 4.

Em todos os níveis de teste, mas especialmente nos testes de componentes e testes de integração 
de componentes, podem utilizar-se ferramentas para medir a cobertura de código de elementos, tais 
como, instruções ou decisões. Testes estruturais podem ser baseados na arquitetura do sistema, 
tais como, uma hierarquia de chamadas.

Testes estruturais podem também ser aplicados no sistema, integração de sistemas ou ao nível dos 
testes de aceitação (p. ex. aos modelos de negócio ou estruturas de menu).

2.3.4. Testes Relacionados com Alterações: Reteste e Testes de Regressão 
(K2)    
Depois de um defeito ser detetado e corrigido, o software deve ser retestado para confirmar que o 
defeito original foi removido com sucesso. A isto chamamos confirmação. Debugging (correção de 
defeitos) é uma atividade de desenvolvimento, e não uma atividade de testes.

Os testes de regressão são a repetição de testes a um programa já testado, após uma modificação, 
para descobrir eventuais defeitos introduzidos ou descobertos como resultado da(s) mudança(s). 
Estes defeitos podem encontrar-se tanto no software que está a ser testado, como num outro 
componente de software relacionado ou não. São realizados quando o software ou o seu ambiente é 
alterado. A extensão dos testes de regressão tem por base o risco de não encontrar defeitos no 
software que estava a funcionar anteriormente.

Os testes devem ser repetíveis para que possam ser usados como testes de confirmação e como 
suporte aos testes de regressão.

Os testes de regressão podem ser realizados em todos os níveis de teste, e incluem testes 
funcionais, não funcionais e estruturais. Os conjuntos de testes de regressão são executadas muitas 
vezes e geralmente evoluem lentamente, assim sendo os testes de regressão são fortes candidatos 
à automatização.
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2.4. Testes de Manutenção (K2) 15 minutos 

Termos    

Análise de impacto, testes de manutenção

Conhecimento    

Uma vez implantado, um sistema de software fica, muitas vezes, ao serviço durante anos ou 
décadas. Durante este tempo o sistema, os seus dados de configuração ou o seu ambiente podem 
ser corrigidos, alterados ou prorrogados. O planeamento antecipado dos lançamentos de novas 
versões é fundamental para a realização bem-sucedida dos testes de manutenção. Uma distinção 
tem de ser feita entre lançamento planeado de versões e resoluções de problemas (hot fixes). Os 
testes de manutenção são executados num sistema operacional existente, e são desencadeados 
por modificações, migração, ou a desabilitação do software ou sistema.

As modificações incluem mudanças planeadas de melhoria (p. ex. baseadas em novas versões), 
mudanças corretivas e de emergência, e as mudanças de ambiente, tais como, atualizações 
previstas ao sistema operativo ou à base de dados, atualização prevista de software comercial de 
prateleira (COTS) ou patches para corrigir as recém-expostas ou descobertas vulnerabilidades do 
sistema operativo.

Os testes de manutenção para a migração (p. ex. entre plataformas) devem incluir testes 
operacionais ao novo ambiente, bem como, ao software alterado. Testes de migração (testes de 
conversão) também são necessários quando os dados de outra aplicação são migrados para o 
sistema que está em manutenção.

Os testes de manutenção para a desabilitação de um sistema podem incluir os testes de migração 
de dados ou de arquivo, caso sejam necessários longos períodos de retenção de dados.

Além de testar o que foi alterado, os testes de manutenção incluem uma extensão de testes de 
regressão às partes do sistema que não foram alteradas. O âmbito dos testes de manutenção está 
relacionado com o risco das alterações, com a dimensão do sistema existente bem como a 
dimensão da alteração. Dependendo das alterações, os testes de manutenção podem ser efetuados 
em qualquer ou em todos os níveis de teste e para todo e qualquer tipo de teste. Determinar como o 
sistema existente pode ser afetado pelas alterações é a chamada análise de impacto, que se utiliza 
para ajudar à decisão da abrangência dos testes de regressão a efetuar. A análise de impacto pode 
ser usada para determinar o conjunto de testes de regressão a executar.

Os testes de manutenção podem ser difíceis, se as especificações estiverem desatualizadas, forem 
inexistentes, ou os testadores (testers) com o conhecimento necessário não estiverem disponíveis.

Referências    

2.1.3� CMMI, Craig, 2002, Hetzel, 1988, IEEE 12207

2�2. Hetzel, 1988

2.2.4� Copeland, 2004, Myers, 1979

2.3.1� Beizer, 1990, Black, 2001, Copeland, 2004

2.3.2� Black, 2001, ISO 9126

2.3.3� Beizer, 1990, Copeland, 2004, Hetzel, 1988

2.3.4� Hetzel, 1988, IEEE STD 829-1998
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2.4� Black, 2001, Craig, 2002, Hetzel, 1988, IEEE STD 829-1998
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3. Técnicas Estáticas (K2) 60 minutos

Objetivos de Aprendizagem para Técnicas Estáticas 
Estes objetivos identificam o que o formando deverá ser capaz de fazer após a conclusão de cada 
módulo.

3.1. Técnicas Estáticas e o Processo de Teste (K2)    
LO-3.1.1. Reconhecer os produtos de trabalho de software que possam ser sujeitos a exame 

pelas diversas técnicas estáticas (K1). 
LO-3.1.2. Descrever a importância e valor de considerar as técnicas estáticas na avaliação de 

produtos de trabalho de software (K2). 
LO-3.1.3. Explicar a diferença entre técnicas estáticas e dinâmicas, tendo em conta os objetivos, 

tipos de defeitos a identificar e a função destas técnicas no âmbito do ciclo de vida do 
software (K2). 

3.2. Processo de Revisão (K2)    
LO-3.2.1. Recordar as atividades, funções e responsabilidades de uma revisão formal típica 

(K1). 
LO-3.2.2. Explicar as diferenças entre os diferentes tipos de revisões: revisão informal, revisão 

técnica, travessia e inspeção (K2). 
LO-3.2.3. Explicar os fatores de sucesso no desempenho das revisões (K2). 

3.3. Análise Estática via Ferramentas (K2)    
LO-3.3.1. Recordar os defeitos e erros típicos detetados pela análise estática e compará-los com 

as revisões e testes dinâmicos (K1). 
LO-3.3.2. Descrever, por exemplos, os benefícios típicos da análise estática (K2). 
LO-3.3.3. Listar os defeitos típicos de código e conceção que podem ser detetados pelas 

ferramentas de análise estática (K1). 
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3.1. Técnicas Estáticas e o Processo de Teste 
(K2) 

15 minutos 

Termos    

Testes dinâmicos, testes estáticos

Conhecimento 
Contrariamente ao que acontece com os testes dinâmicos, que requerem a execução do software, 
as técnicas de teste estático assentam na análise manual (revisões) e automatizada (análise 
estática) do código ou de qualquer outra documentação de projeto sem a execução do código 
propriamente dito.

As revisões são uma forma de testar produtos de trabalho de software (incluindo código) e podem 
ser efetuadas muito antes da execução dinâmica de testes. Os defeitos detetados durante as 
revisões em momentos iniciais do ciclo de vida (p. ex. defeitos detetados nos requisitos) são muitas 
vezes muito mais baratos de remover do que aqueles detetados ao executar testes no código 
executado.

A revisão pode ser feita na íntegra como uma atividade manual, mas existem também ferramentas 
de suporte. A principal atividade manual é examinar um produto de trabalho e fazer comentários 
sobre este. Qualquer produto de trabalho de software pode ser revisto, incluindo especificação de 
requisitos, especificações de conceção, código, planos de teste, especificações de teste, casos de 
teste, guiões de teste, manuais de utilização ou páginas da web.

Os benefícios das revisões incluem a deteção precoce e correção de defeitos, melhoria da 
produtividade do desenvolvimento, redução de prazos de desenvolvimento, redução de custos e 
tempo de testes, redução do custo de vida do projeto, redução de defeitos e comunicação 
melhorada. As revisões podem detetar omissões, por exemplo, em requisitos que são improváveis 
de serem encontrados nos testes dinâmicos.

As revisões, a análise estática e os testes dinâmicos têm o mesmo objetivo: identificar defeitos. São 
complementares, sendo que as diferentes técnicas podem encontrar diferentes tipos de defeitos de 
forma eficaz e eficiente. Comparadas aos testes dinâmicos, as técnicas estáticas encontram as 
causas de falhas (defeitos) mais do que as falhas em si.

Os defeitos típicos que são mais fáceis de encontrar em revisões do que em testes dinâmicos são: 
desvios às normas, defeitos de requisitos, defeitos de conceção, manutenibilidade ineficiente e 
especificações de interface incorretas.
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3.2. Processo de Revisão (K2) 25 minutos 

Termos    

Critério de entrada, revisão formal, revisão informal, inspeção, métrica, moderador, revisão de pares, 
revisor, redator, revisão técnica, travessia

Conhecimento    

Os diferentes tipos de revisões variam desde a informal, caracterizada pela falta de instruções 
escritas para os revisores, até à sistemática, caracterizada pela inclusão da participação da equipa, 
documentação dos resultados da revisão e procedimentos para a realização da revisão. A 
formalidade de um processo de revisão está relacionada com fatores como a maturidade do 
processo de desenvolvimento, requisitos legais ou regulamentares ou a necessidade de um 
caminho de auditoria.

A maneira como a revisão é realizada depende dos objetivos acordados da revisão (p. ex. encontrar 
defeitos, adquirir conhecimento, educar testadores (testers) e membros novos da equipa, ou 
discussão e decisão por consenso).

3.2.1. Atividades de uma Revisão Formal  (K1)    
Uma revisão formal típica tem as seguintes atividades principais:

1. Planeamento:
o Definição de critérios de revisão. 
o Seleção de pessoal. 
o Alocação de funções. 
o Definição de critérios de entrada e saída para os tipos de revisão mais formal (ex. 

inspeções). 
o Seleção das partes do documento a rever. 

2. Kick-off:
o Distribuição de documentos. 
o Explicação de objetivos, processo e documentos aos participantes. 

 
3. Preparação individual:

o Preparação para a reunião de revisão através da revisão de documentos. 
o Anotação de defeitos potenciais, dúvidas e comentários. 

4. Exame/avaliação/registo de resultados (da reunião de revisão):
o Discussão ou registo, com resultados documentados ou minutas (para os tipos de revisão 

mais formal). 
o Anotação de defeitos, recomendações respeitantes ao tratamento de defeitos, tomada de 

decisões acerca dos defeitos. 
o Exame/avaliação e registo durante qualquer reunião presencial ou acompanhamento de 

qualquer grupo de comunicações eletrónicas. 
 

5. Refazer o trabalho�
o Correção de defeitos detetados (tipicamente feito pelo autor): 
o Registo do estado atualizado de defeitos (em revisões formais). 

 

6� Follow-up:
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o Verificação do tratamento de defeitos. 
o Recolha de métricas. 
o Verificação de critérios de saída (para tipos de revisão mais formal). 

3.2.2....    Funções e Responsabilidades (K1) 

Uma revisão formal típica inclui as funções abaixo: 
o Gestor: decide sobre a realização das revisões, aloca tempo nos calendários de projetos e 

determina se os objetivos da revisão foram atingidos. 
o Moderador: pessoa que conduz a revisão do documento ou conjunto de documentos, 

incluindo o planeamento da revisão, execução da reunião, e acompanhamento pós reunião. 
Se necessário, o moderador pode mediar os diferentes pontos de vista e é o responsável 
pelo sucesso da revisão. 

o Autor: quem escreveu o(s) documento(s) ou alguém com responsabilidade hierárquica 
sobre o(s) documento(s) a rever. 

o Revisores: indivíduos com perfil técnico ou de negócio específico (igualmente 
denominados de checkers ou inspetores) que, após a devida preparação, identificam e 
descrevem os resultados (p. ex. defeitos) do produto em revisão. Os revisores devem ser 
escolhidos para representar diferentes funções e perspetivas no processo de revisão, e 
deverão participar em quaisquer reuniões de revisão. 

o Redator (ou anotador): documenta todas as questões, problemas e pontos em aberto 
identificados no decorrer da reunião. 

Olhando para produtos de software ou produtos de trabalho relacionados a partir de diferentes 
perspetivas e usando listas de verificação podem fazer-se revisões de forma mais eficaz e eficiente. 
Por exemplo, uma lista de verificação com base em várias perspetivas, como a do utilizador, da 
manutenção, do testador (tester) ou das operações, ou uma lista de verificação de problemas típicos 
de requisitos pode ajudar a descobrir problemas não detetados anteriormente.

3.2.3.    Tipos de Revisão (K2)    
Um único produto de software ou produto de trabalho relacionado pode ser sujeito a mais do que 
uma revisão. Se mais do que um tipo de revisão for usado, a sua ordem pode variar. Por exemplo, 
uma revisão informal pode ser realizada antes de uma revisão técnica, uma inspeção pode ser 
efetuada sobre uma especificação de requisitos antes de travessia com o cliente. As principais 
características, opções e efeitos dos tipos de revisão comuns são:

Revisão Informal
o Não existe um processo formal. 
o Pode tomar o seguinte formato: programação em pares ou um líder técnico que revê a 

conceção e o código. 
o Os resultados devem ser documentados. 
o A sua utilidade pode variar dependendo dos revisores envolvidos. 
o Principal finalidade: a forma mais económica de obter algum benefício. 

Travessia
o A reunião é liderada pelo autor. 
o Pode tomar a forma de cenários, dry runs, participação em grupos de pares. 
o Sessões abertas: 

• Reunião de preparação opcional dos revisores. 
• Preparação opcional de um relatório de revisão incluindo a lista de resultados. 

o Redator opcional (que não seja o autor). 
o Pode variar entre o muito informal e o muito formal. 
o Principal finalidade: aprender, ganhar conhecimento, encontrar defeitos. 
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Revisão Técnica
o Uma atividade devidamente documentada, assim como todo o processo de deteção de 

defeitos, é definido incluindo pares e especialistas técnicos com a opção da participação 
de gestão.

o Pode ser executado como uma revisão de pares sem a participação da gestão.
o Idealmente liderada por um moderador treinado (que não o autor).
o Deve ocorrer uma reunião de preparação pelos revisores.
o O uso de listas de verificação é opcional.
o Preparação de um relatório de revisão que deve incluir a lista de resultados, o veredicto 

sobre se o produto de software cumpre ou não os requisitos e, caso seja apropriado, as 
recomendações relativas aos resultados obtidos.

o Pode variar entre o muito informal e o muito formal.
o Principal finalidade: discutir questões detetadas, tomar decisões, avaliar alternativas, 

detetar defeitos, resolver problemas técnicos e verificar a conformidade com as 
especificações, planos, regulamentações e normas.

Inspeção 
o Liderada por um moderador treinado (que não o autor).
o Geralmente realizado como um exame em pares.
o Funções definidas.
o Inclui recolha de métricas.
o O processo formal é baseado em regras e listas de verificação.
o Critérios de entrada e saída específicos para a aceitação do produto de software.
o Reunião de preparação.
o Relatório de inspeção, incluindo a lista de resultados.
o Processo de follow-up formal (com componentes opcionais de melhoria de processo).
o Leitor opcional.
o Principal finalidade: detetar defeitos.

Travessia, revisões técnicas e inspeções podem ser efetuados dentro de um grupo de pares, ou seja 
colegas do mesmo nível organizacional. Este tipo de revisão é chamado “revisão por pares”.

3.2.4.    Fatores de Sucesso para as Revisões (K2)    
Fatores de sucesso para as revisões incluem:

o Cada revisão tem objetivos claros e predefinidos.
o São envolvidas as melhores pessoas para efetuar a revisão.
o Os testadores (testers) são revisores valorizados que contribuem para a revisão e também 

aprendem sobre o produto que lhes permite preparar os testes antecipadamente.
o Os defeitos detetados são bem-vindos e objetivamente manifestados.
o Abordam-se questões e aspetos psicológicos de pessoas (p. ex. tornando-os numa 

experiência positiva para o autor).
o A revisão é conduzida num clima de confiança, e o resultado não será utilizado para a 

avaliação dos participantes.
o As técnicas de revisão aplicadas são as que se julguem adequadas de forma a alcançar 

os objetivos assim como as mais adequadas para o tipo e nível dos produtos de trabalho 
de software, e revisores envolvidos.

o Listas de verificação ou funções são utilizadas caso se julguem apropriadas para 
aumentar a eficácia na deteção de defeitos.

o Deve ser efetuada formação em técnicas de revisão, em particular nas técnicas mais 
formais como as de inspeção.

o A gestão deve apoiar um bom processo de revisão (p. ex. ao incorporar o tempo adequado 
para as atividades de revisão nos calendários de projetos).
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o Existe uma ênfase na aprendizagem e melhoria de processos.
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3.3. Análise Estática via Ferramentas (K2) 20 minutos 

Termos    

Compilador, complexidade, fluxo de controlo, fluxo de dados, análise estática

Conhecimento    

O objetivo da análise estática é encontrar defeitos no código fonte do software assim como em 
modelos de software. Este tipo de análise é efetuado sem realmente executar o software em testes 
pela ferramenta, em oposição aos testes dinâmicos que executam efetivamente o código. A análise 
estática pode localizar defeitos mais difíceis de encontrar em testes dinâmicos. Tal como nas 
revisões, a análise estática deteta defeitos em vez de falhas. As ferramentas de análise estática 
analisam o código do software (p. ex. fluxos de controlo e fluxos de dados), assim como os 
resultados produzidos, tais como HTML e XML.

O valor da análise estática é o seguinte:
o Deteção de defeitos antes ainda da execução de testes. 
o Alerta antecipado sobre aspetos suspeitos no código ou na conceção pelo cálculo de 

métricas, tais como medidas de complexidade elevada . 
o Identificação de defeitos menos fáceis de detetar via testes dinâmicos. 
o Deteção de dependências e inconsistências nos modelos de software tais como ligações. 
o Melhoria da manutenibilidade de código e conceção. 
o Prevenção de defeitos, se forem apreendidas lições no desenvolvimento.

Os defeitos típicos descobertos por ferramentas de análise estática são: 
o Referências a variáveis com valores indefinidos. 
o Interfaces inconsistentes entre os módulos e componentes. 
o Variáveis não utilizadas ou não corretamente declaradas. 
o Código inatingível (morto). 
o Lógica errada ou inexistente (potenciais ciclos (loops) infinitos). 
o Construções excessivamente complexas. 
o Violações de normas de programação. 
o Vulnerabilidades de segurança. 
o Violações de sintaxe no código e modelos de software. 

As ferramentas de análise estática são geralmente utilizadas pelos programadores (verificando o 
seu trabalho de acordo com as regras predefinidas ou normas de programação) antes e durante os 
testes de componentes e de integração ou ao efetuar o check-in de código nas ferramentas de 
gestão de configurações, e pelos designers durante a fase de modelação do software. Estas 
ferramentas podem ainda produzir um grande número de mensagens de alerta, que precisam de ser 
bem geridas de forma a permitir uma utilização mais eficaz da ferramenta.

Os compiladores podem dar algum suporte na análise estática, incluindo o cálculo de métricas.

Referências 
3.2. IEEE 1028 
3.2.2. Gilb, 1993, van Veenendaal, 2004 
3.2.4. Gilb, 1993, IEEE 1028 
3.3. Van Veenendaal, 2004 
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4. Técnicas de Conceção de Testes (K4) 285 minutos

Objetivo de Aprendizagem para Técnicas de Conceção de Testes 
Estes objetivos identificam o que o formando deverá ser capaz de fazer após a conclusão de cada 
módulo.

4.1. O Processo de Desenvolvimento de Testes (K3)    
LO-4.1.1. Diferenciar entre uma especificação da conceção de testes, uma especificação de 

caso de teste e uma especificação do procedimento de teste (K2). 
LO-4.1.2. Comparar os seguintes termos: condição de teste, caso de teste e procedimento de 

teste (K2). 
LO-4.1.3. Avaliar a qualidade dos casos de teste face a um nível claro de rastreabilidade com os 

requisitos e resultados esperados (K2). 
LO-4.1.4. Traduzir casos de teste em especificações de procedimentos de teste bem 

estruturadas e com um nível de detalhe relevante para o conhecimento dos testadores 
(testers) (K3). 

4.2. Categorias das Técnicas de Conceção de Testes (K2)    
LO-4.2.1. Recordar as razões pelas quais as técnicas de conceção de testes, baseadas nas 

especificações (caixa-preta) e baseadas na estrutura (caixa-branca), são úteis e listar 
as técnicas comuns a ambas (K1). 

LO-4.2.2. Explicar as características, semelhanças e diferenças entre testes baseados nas 
especificações, testes baseados na estrutura e testes baseados na experiência (K2). 

4.3. Técnicas Baseadas nas Especificações ou Caixa-Preta (K3)    
LO-4.3.1. Escrever casos de teste com base em modelos de software fornecidos utilizando a 

partição por equivalências, a análise de valor fronteira, tabelas de decisão e 
diagramas/tabelas de transição de estados (K3). 

LO-4.3.2. Explicar o objetivo principal de cada uma das quatro técnicas de teste, qual o nível e 
tipo de teste que pode utilizar cada técnica, e de que forma podemos medir a cobertura 
(K2). 

LO-4.3.3. Explicar o conceito de testes de casos de uso e os seus benefícios (K2). 

4.4 Técnicas Baseadas na Estrutura ou Caixa-Branca (K4)    
LO-4.4.1. Descrever o conceito e valor da cobertura de código (K2). 
LO-4.4.2. Explicar os conceitos de cobertura de instruções ou decisões, fundamentando a sua 

utilização a outros níveis de teste que não os testes de componentes (p. ex. ao nível de 
teste de sistema em procedimentos de negócio) (K2). 

LO-4.4.3. Escrever casos de teste a partir de fluxos de controlo utilizando as técnicas de 
conceção de testes por instrução ou decisão (K3). 

LO-4.4.4. Avaliar a cobertura de instruções e decisões face ao cumprimento integral de critérios 
de saída definidos (K4).  

4.5. Técnicas baseadas na Experiência (K2)    
LO-4.5.1. Recordar as razões de conceber casos de teste com base na intuição, experiência e 

conhecimento sobre defeitos comuns (K1). 
LO-4.5.2. Comparar as técnicas baseadas na experiência com as técnicas baseadas nas 

especificações (K2). 

4.6. Escolher as Técnicas de Teste (K2)    
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LO-4.6.1. Classificar as técnicas de conceção de testes de acordo com o seu enquadramento 
com o contexto, a base para testes, respetivos modelos e características do software 
(K2). 
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4.1. O Processo de Desenvolvimento de Testes 
(K3) 

15 minutos 

Termos    

Especificação de casos de teste, conceção de teste, calendário de execuções de testes, 
especificação de procedimentos de teste, guiões de teste, rastreabilidade

Conhecimento    

O processo de desenvolvimento de testes descrito nesta secção pode ser concretizado de diferentes 
formas, desde um modo muito informal que carece de pouca ou nenhuma documentação, até ao 
muito formal (descrito de seguida). O nível de formalidade depende do contexto dos testes, incluindo 
a maturidade de teste, processos de desenvolvimento, restrições de tempo, requisitos de segurança 
ou regulamentares, e as pessoas envolvidas.

Durante a análise de testes, a documentação da base para testes é analisada, com o fim de 
determinar o que testar, ou seja, para identificar as condições de teste. As condições de teste são 
definidas como itens ou eventos que possam ser verificados por um ou mais casos de teste (p. ex. 
uma função, uma transação, características ou elementos estruturais de qualidade).

Estabelecer a rastreabilidade desde as condições de teste até às especificações e requisitos tanto 
permite uma análise de impacto eficaz quando os requisitos mudam, como determinar a cobertura 
dos requisitos para um conjunto de testes. Durante a análise de testes, a abordagem de teste 
detalhada é implementada para selecionar as técnicas de conceção de testes para usar com base, 
entre outras considerações, nos riscos identificados (ver capítulo 5 para mais informações sobre 
análise de risco).

Durante a conceção de teste, os casos de teste e dados de teste são criados e especificados. Um 
caso de teste consiste num conjunto de valores de entrada, pré-condições de execução, resultados 
esperados e condições pós-execução, definidos para cobrir determinado(s) objetivo(s) de teste ou 
condição(ões) de teste. A “Standard for Software Test Documentation” (IEEE STD 829-1998) 
descreve o conteúdo das especificações da conceção de testes (que contém as condições de teste) 
e especificações de caso de teste.

Os resultados esperados devem ser produzidos como parte da especificação de um caso de teste e 
incluem as saídas, as alterações aos dados e estados, e quaisquer outras consequências do teste. 
Se os resultados esperados não foram definidos, então, um resultado plausível, mas errado pode 
ser interpretado como o correto. Os resultados esperados devem ser definidos idealmente antes da 
execução do teste.

Durante a implementação dos testes, os casos de teste são desenvolvidos, implementados, 
priorizados e organizados na especificação do procedimento de teste (IEEE STD 829-1998). O 
procedimento de teste especifica a sequência de ações para a execução de um teste. Se os testes 
são executados utilizando uma ferramenta de execução de testes, a sequência de ações é 
especificada no guião de testes (que é um procedimento automático de teste).

Os vários procedimentos de teste, assim como os vários guiões de testes automatizados são 
posteriormente agrupados num calendário de execução de testes que define a ordem pela qual os 
diferentes procedimentos de teste, e os guiões de testes automatizados, possivelmente, serão 
executados. O calendário de execução de testes levará em conta fatores como: testes de regressão, 
priorização e dependências técnicas e lógicas.
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4.2. Categorias das Técnicas de Conceção 
de Testes (K2) 

15 minutos 

Termos    

Técnica de conceção de testes caixa-preta, técnica de conceção de testes baseada na experiência, 
técnica de conceção de testes, técnica de conceção de testes caixa-branca

Conhecimento    

O propósito da técnica de conceção de testes é identificar as condições, casos e dados de teste.

É uma distinção clássica para designar as técnicas de teste caixa-preta ou caixa-branca. As técnicas 
de conceção de testes caixa-preta (também chamado de técnica baseada nas especificações) é 
uma maneira de derivar e selecionar as condições de teste, casos de teste, ou dados de teste com 
base na análise da documentação de base para testes. Isto inclui os testes funcionais e não 
funcionais. Testes caixa-preta, por definição, não utilizam qualquer informação sobre a estrutura 
interna do componente ou sistema a ser testado. As técnicas de conceção de testes caixa-branca 
(também chamadas de técnicas estruturais ou baseadas na estrutura) são baseadas na análise da 
estrutura do componente ou sistema. Os testes caixa-preta e caixa-branca podem também ser 
combinados em técnicas baseadas na experiência de modo a tirar partido da experiência dos 
programadores, testadores (testers) e utilizadores para determinar o que deve ou não ser testado.

Algumas técnicas encaixam claramente numa única categoria, enquanto outras têm elementos de 
mais do que uma categoria.

Este programa refere-se às técnicas de conceção de testes baseadas nas especificações como as 
técnicas caixa-preta e às técnicas de conceção de testes baseadas na estrutura como as técnicas 
caixa-branca. Adicionalmente, as técnicas de conceção de testes baseadas na experiência estão 
também cobertas.

As caraterísticas comuns das técnicas de conceção de testes baseadas nas especificações 
incluem: 

o Modelos, quer formais ou informais, que são utilizados para a especificação do problema a 
ser resolvido, o software ou os seus componentes. 

o Casos de teste podem ser sistematicamente derivados destes modelos. 

As características comuns das técnicas de conceção de testes baseadas na estrutura incluem:
o A informação sobre como o software é construído é utilizada para derivar os casos de teste 

(p. ex. o código e informações detalhadas de conceção).
o A extensão da cobertura de software pode ser medida para os casos de teste existentes, e 

casos de teste adicionais podem ser obtidos de forma sistemática para aumentar a 
cobertura.

As características comuns das técnicas de conceção de testes baseadas na experiência incluem:
o O conhecimento e experiência de pessoas são utilizados para derivar casos de teste.
o O conhecimento dos testadores (testers), programadores, utilizadores e outras partes 

interessadas sobre o software, a sua utilização e ambiente são uma fonte de informação.
o Conhecimento sobre defeitos prováveis e a sua distribuição são outra fonte de 

informação.
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4.3. Técnicas Baseadas nas Especificações ou 
Caixa-Preta (K3) 

150 minutos 

Termos    

Análise de valor fronteira, testes baseados em tabelas de decisão, particionar por equivalências, 
testes de transição de estados, testes de casos de uso.

4.3.1....    Particionar por Equivalências (K3)    
Na partição de equivalência, os valores de entrada para o software ou sistema são divididos em 
grupos em que se espera que apresentem comportamentos semelhantes, para que sejam 
suscetíveis de serem tratados da mesma maneira. Partições de equivalência (ou classes) podem ser 
encontrados tanto para dados válidos, ou seja, valores que devem ser aceites, quer para dados 
inválidos, ou seja, valores que devem ser rejeitados. As partições também podem ser identificadas 
para os valores de saída, valores internos, valores relacionados com o tempo (p. ex. antes ou depois 
de um evento) e para os parâmetros de interface (p. ex. componentes integrados que estão em 
testes durante os testes de integração). Os testes devem ser desenhados para cobrir todas as 
partições válidas e inválidas. Partição de equivalência é aplicável a todos os níveis de teste.

A partição de equivalência pode ser utilizada para atingir metas de cobertura de entrada e saída. 
Pode ser aplicada a entradas efetuadas por humanos, entradas através de interfaces de um sistema 
ou parâmetros de interface em testes de integração.

4.3.2. Análise de Valor Fronteira (K3)    
O comportamento no limite de uma partição de equivalência é mais provável que esteja incorreto do 
que o comportamento dentro da partição, assim as fronteiras são uma área onde os testes são 
suscetíveis de produzir defeitos. Os valores mínimos e máximos de uma partição são os seus 
valores fronteira. Um valor fronteira para uma partição válida é um valor fronteira válido, a fronteira 
de uma partição inválida é um valor fronteira inválido. Os testes podem ser desenhados para cobrir 
ambos os valores fronteira válidos e inválidos. Ao conceber casos de teste, um teste é escolhido 
para cada valor fronteira.

A análise de valor fronteira pode ser aplicada a todos os níveis de teste. É relativamente fácil de 
aplicar e a sua capacidade de deteção de defeitos é alta. As especificações detalhadas são úteis na 
determinação das fronteiras que nos interessam.

Esta técnica é muitas vezes considerada como uma extensão da partição de equivalências ou outra 
técnica de conceção de testes caixa-preta. Pode ser utilizado em classes de equivalência para as 
entradas do utilizador no ecrã, bem como, por exemplo, em intervalos de tempo (p. ex. requisitos de 
tempo (time out) e de velocidade transacional) ou intervalos de tabela (p. ex. o tamanho da tabela é 
256 * 256).

4.3.3. Testes baseados em Tabelas de Decisão (K3)    
As tabelas de decisão são uma boa forma de capturar os requisitos do sistema que apresentam 
condições lógicas e de documentar a conceção interna do sistema. Podem ser utilizadas para 
registar regras de negócio complexas que um sistema deverá implementar. Ao criar as tabelas de 
decisão, a especificação é analisada, e as condições e ações do sistema são identificadas. As 
condições de entrada e ações são frequentemente declaradas de tal forma que deve utilizar-se o 
verdadeiro ou falso (booleano). A tabela de decisão contém as condições de intervenção, muitas 
vezes combinações de falso e verdadeiro para todas as condições de entrada, e as ações 
resultantes para cada combinação de condições. Cada coluna da tabela corresponde a uma regra 
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de negócio que define uma combinação única de condições e que resulta na execução das ações 
associadas a essa regra. A norma utilizada relativamente à cobertura dos testes baseados em 
tabelas de decisão é ter, pelo menos, um teste por coluna na tabela, o que normalmente envolve 
cobrir todas as combinações de condições de intervenção.

A potencialidade de testes baseados em tabelas de decisão é a capacidade de criar combinações de 
condições que de outra forma não poderiam ter sido executadas durante o teste. Podem ser 
aplicados a todas as situações em que a ação do software depende de muitas decisões lógicas.

4.3.4. Testes de Transição de Estados (K3)    
Um sistema pode apresentar uma resposta diferente, dependendo das condições atuais ou de 
antecedentes (do seu estado). Neste caso, este aspeto do sistema pode ser representado por um 
diagrama de transição de estados. Este tipo de teste permite que o testador (tester) visualize o 
software em termos dos seus estados, transições entre estados, entradas ou eventos que provocam 
mudanças de estado (transições) e as ações que possam advir dessas transições. Os estados do 
sistema ou objeto sob teste são independentes, identificáveis e em número finito.

A tabela de estados mostra a relação entre os estados e as entradas, e pode destacar possíveis 
transições que são inválidas.

Os testes podem ser concebidos para cobrir uma sequência de estados típica, para cobrir todos os 
estados, para executar cada transição, para executar sequências específicas de transições ou testar 
transições inválidas.

Os testes de transição de estados são muito utilizados na indústria de software integrado e 
automatização técnica no geral. No entanto, esta técnica também é adequada para modelar objetos 
de negócio com estados específicos ou testes a fluxos de ecrã de diálogo (p. ex. para aplicações de 
Internet ou cenários de negócio).

4.3.5....    Testes de Casos de Uso (K2)    

Os testes podem derivar de casos de uso. Um caso de uso descreve as interações entre os atores 
(utilizadores ou sistemas), que produzem um resultado de valor para o utilizador do sistema ou para 
o cliente. Os casos de uso podem ser descritos ao nível abstrato (caso de uso de negócios, 
tecnologia livre, nível de processos de negócio) ou ao nível do sistema (caso de uso do sistema ao 
nível da funcionalidade do sistema). Cada caso de uso tem pré-condições que precisam ser 
satisfeitas para um caso de uso obter êxito. Cada caso de uso termina com pós-condições, que são 
os resultados observáveis e o estado final do sistema após o caso de uso ter sido concluído. Um 
caso de uso tem geralmente um cenário principal (mainstream) (ou seja, o mais provável) e cenários 
alternativos. 

Os casos de uso descrevem os “fluxos de processo” através de um sistema baseado na sua 
utilização atual real, por isso os casos de teste derivados de casos de uso são mais úteis na deteção 
de defeitos no processo de fluxos durante a utilização real do sistema. Os casos de uso são muito 
úteis para conceber testes de aceitação com a participação do cliente/utilizador. Também ajudam a 
detetar defeitos de integração causados pela interação e interferência dos diferentes componentes, 
cujos testes de componentes individuais não iriam detetar. Conceber casos de teste a partir de 
casos de uso pode ser combinado com outras técnicas de teste baseadas nas especificações.
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4.4. Técnicas Baseadas na Estrutura ou 
Caixa-Branca  (K4) 

60 minutos 

Termos    

Cobertura de código, cobertura de decisões, cobertura de instruções, testes baseados na estrutura

Conhecimento    

Testes baseados na estrutura ou caixa-branca baseiam-se numa estrutura identificada do software 
ou sistema, como podemos ver nos exemplos seguintes: 

o Ao nível do componente: a estrutura de um componente de software, ou seja, as suas 
instruções, decisões, ramos ou caminhos distintos. 

o Ao nível da integração: a estrutura pode ser uma árvore de chamada (um diagrama no qual 
módulos invocam outros módulos). 

o Ao nível do sistema: a estrutura pode ser um menu estruturado, um processo de negócio 
ou a estrutura de uma página web. 

Nesta secção, serão discutidas três técnicas de conceção de teste estrutural relacionadas com o 
código aplicadas nos testes à sua cobertura, baseado em instruções, ramos e decisões. Para os 
testes de decisão, pode usar-se um diagrama de fluxo de controlo de modo a visualizar as 
alternativas para cada decisão. 

4.4.1. Testes de Instrução e sua Cobertura (K4)    
Em testes de componentes, a cobertura de instruções é a avaliação da percentagem de instruções 
executáveis que tenham sido executadas por um conjunto de casos de teste. A técnica de testes de 
instrução deriva casos de teste para executar instruções específicas de forma a aumentar a 
cobertura de instruções.

A cobertura de instruções é determinada pelo número de instruções executáveis cobertas por casos 
de teste (desenhados ou executados), divididas pelo número de todas as instruções executáveis do 
código em teste.

4.4.2. Testes de Decisão e sua Cobertura (K4)    
A cobertura de decisões, relativamente aos testes de ramos, é a avaliação da percentagem de 
resultados de decisões (p. ex. as opções Verdadeiro e Falso de uma instrução SE), que tenham sido 
já executadas por um conjunto de casos de teste. A técnica de testes de decisão deriva casos de 
teste de modo a executar os resultados de decisões específicas. Os ramos são originários dos 
pontos de decisão no código e mostram a transferência do controlo para diferentes localizações do 
código.

A cobertura de decisões é determinada pelo número de todos os resultados de decisões cobertas 
por casos de teste (concebidos ou executados), dividido pelo número de todos os resultados de 
decisões possíveis no código em teste.
Os testes de decisão são uma forma de testes de fluxo de controlo atendendo a que seguem um 
fluxo de controlo específico através dos pontos de decisão. A cobertura de decisões é mais eficaz do 
que a cobertura de instruções: 100% de cobertura de decisões assegura 100% de cobertura de 
instruções, mas não vice-versa.

4.4.3. Outras Técnicas baseadas na Estrutura (K1)    
Existem níveis mais elevados de cobertura estrutural além da cobertura de decisões, por exemplo, a 
cobertura de condições e a cobertura de múltiplas condições.
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O conceito de cobertura também pode ser aplicado a outros níveis de teste, por exemplo, ao nível da 
integração, a percentagem de módulos, componentes ou classes que têm sido executadas por um 
conjunto de casos de teste pode ser expressa como cobertura de componente, módulo ou classe.

O recurso a ferramentas é muito útil para os testes de código estruturais.
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4.5. Técnicas baseadas na Experiência (K2) 30 minutos 

Termos    

Testes exploratórios, ataque (a falha)  

Conhecimento    

Os testes baseados na experiência são testes derivados da habilidade e intuição do testador 
(tester), assim como da sua experiência com aplicações ou tecnologias similares. Quando utilizado 
para reforçar as técnicas sistemáticas, estas técnicas podem ser úteis na identificação de testes 
especiais menos fáceis de capturar pelas técnicas formais, especialmente quando aplicadas após 
abordagens mais formais. Contudo, esta técnica poderá produzir variados graus de eficácia, 
dependendo da experiência do testador (tester). 

A técnica baseada na experiência mais utilizada é a de antecipar erros. Geralmente, os testadores 
(testers) antecipam os defeitos com base na sua experiência. Uma abordagem estruturada para a 
técnica de antecipar erros é enumerar uma lista de possíveis defeitos e conceber os testes para 
atacar esses defeitos. Esta abordagem sistemática é normalmente denominada por ataque. Estas 
listas de defeitos e falhas podem ser construídas com base na experiência, defeitos disponíveis e 
dados de falhas, e do conhecimento comum sobre as razões de falhas do software. 

Os testes exploratórios pressupõem a conceção de testes simultaneamente com a execução dos 
mesmos, o registo de testes e a aprendizagem, com base numa carta de testes contendo os 
objetivos de teste, e realizados dentro de períodos de tempo. É uma abordagem mais útil quando 
existem poucas especificações ou as existentes são inadequadas e existem pressões de tempo 
severas ou com o objetivo de aumentar ou complementar um teste mais formal. Pode servir como 
uma verificação do processo de testes que ajuda a garantir que os defeitos mais graves são 
encontrados.
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4.6 Escolher as Técnicas de Teste (K2) 15 minutos 

Termos    

Não existem termos específicos.

Conhecimento    

A escolha de quais técnicas de teste a utilizar depende de diversos fatores, incluindo o tipo de 
sistema, normas de regulamentação, requisitos de cliente ou contratuais, nível de risco, tipo de risco, 
objetivos de teste, documentação disponível, conhecimento dos testadores (testers), tempo e 
orçamento, ciclo de vida de desenvolvimento, modelos de caso de uso e experiências anteriores 
sobre tipos de defeitos detetados anteriormente.

Algumas técnicas são mais aplicáveis a certas situações e níveis de teste, enquanto outras são 
aplicáveis a todos os níveis de teste.

Aquando da criação de casos de teste, os testadores (testers) geralmente utilizam a combinação de 
técnicas de teste incluindo processos, regras e técnicas orientadas a dados de modo a assegurar a 
cobertura mais adequada do objeto em testes.

Referências    

4.1. Craig, 2002, Hetzel, 1988, IEEE STD 829-1998 
4.2. Beizer, 1990, Copeland, 2004 
4.3.1. Copeland, 2004, Myers, 1979 
4.3.2. Copeland, 2004, Myers, 1979 
4.3.3. Beizer, 1990, Copeland, 2004 
4.3.4. Beizer, 1990, Copeland, 2004 
4.3.5. Copeland, 2004 
4.4.3. Beizer, 1990, Copeland, 2004 
4.5. Kaner, 2002 
4.6. Beizer, 1990, Copeland, 2004 
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5. Gestão de Testes (K3) 170 minutos

Objetivos de Aprendizagem para Gestão de Testes 
Estes objetivos identificam o que o formando deverá ser capaz de fazer após a conclusão de cada 
módulo.

5.1. A Organização de Testes (K2)    
LO-5.1.1. Identificar a importância de testes independentes (K1). 
LO-5.1.2. Explicar as vantagens e inconvenientes de testes independentes dentro da 

organização (K2). 
LO-5.1.3. Identificar os diferentes elementos da equipa a considerar na criação de uma equipa 

de testes (K1). 
LO-5.1.4. Recordar as tarefas de um típico líder de teste e de um testador (tester)) (K1). 

5.2. Estimativa e Planeamento de Testes (K3)    
LO-5.2.1. Identificar os diferentes níveis e objetivos do planeamento de testes (K1). 
LO-5.2.2. Resumir o propósito e conteúdo de documentos de plano de testes, especificação de 

conceção de testes e procedimentos de teste de acordo com “Standard for Software 
Test Documentation” (IEEE Std 829-1998) (K2). 

LO-5.2.3. Diferenciar entre as diferentes abordagens de teste, tais como: analíticas, baseadas 
em modelos, metódicas, de conformidade de processos/normas, 
dinâmicas/heurísticas, consultivas e avessas à regressão (K2). 

LO-5.2.4. Diferenciar entre o assunto do planeamento de testes para um sistema e a 
calendarização da execução de testes (K2). 

LO-5.2.5. Escrever um calendário de execução de testes para um conjunto de casos de teste 
dados, considerando a priorização, e as dependências técnicas e lógicas (K3). 

LO-5.2.6. Preparação de listas de testes e atividades de execução que devem ser consideradas 
durante o planeamento de testes (K1). 

LO-5.2.7. Recordar os fatores que tipicamente influenciam o esforço relacionado com testes 
(K1). 

LO-5.2.8. Diferenciar entre duas abordagens de estimativa conceptualmente diferentes: a 
abordagem baseada em métricas e a abordagem baseada no especialista (K2). 

LO-5.2.9. Identificar/justificar critérios de entrada e saída adequados para níveis de teste 
específicos e grupos de casos de teste (p. ex. para testes de integração, testes de 
aceitação ou casos de teste de usabilidade) (K2). 

5.3. Monitorização e Controlo de Progresso de Testes (K2)    
LO-5.3.1. Recordar as métricas mais utilizadas na monitorização da preparação e execução de 

testes (K1). 
LO-5.3.2. Explicar e comparar as métricas de teste para relatórios e controlo de testes (p. ex. 

defeitos detetados e corrigidos, e testes que passaram e que falharam) relativamente à 
sua finalidade e utilização (K2). 

LO-5.3.3. Resumir o objetivo e o conteúdo do documento de relatório de teste de acordo com a 
norma “Standard for Software Test Documentation” (IEEE Std 829-1998) (K2). 

5.4. Gestão de Configurações (K2)    
LO-5.4.1. Resumir a forma como a gestão de configurações suporta a atividade de testes (K2). 

5.5. Riscos e Testes (K2)    
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LO-5.5.1. Descrever o risco como um possível problema que pode ser considerado como 
ameaça à concretização de um ou mais objetivos de projeto das partes envolvidas 
(K2). 

LO-5.5.2. Recordar que o nível de risco é determinado pela probabilidade (de acontecer) e o 
impacto (dano resultante caso se concretize) (K1). 

LO-5.5.3. Distinguir entre os riscos de projeto e os riscos de produto (K2). 
LO-5.5.4. Identificar os riscos de produto e de projeto típicos (K1). 
LO-5.5.5. Descrever, utilizando exemplos, como é que a análise e gestão de riscos podem ser 

utilizadas no planeamento de testes (K2). 

5.6. Gestão de Incidentes (K3)    
LO-5.6.1. Identificar o conteúdo de um relatório de incidentes de acordo com a norma “Standard 

for Software Test Documentation” (IEEE Std 829-1998) (K1). 
LO-5.6.2. Escrever um relatório de incidentes cobrindo a observação de uma falha durante os 

testes (K3).  
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5.1. Organização de Testes (K2) 30 minutos 

Termos    

Testador (tester), líder de teste, gestor de testes

5.1.1. Organização e Independência de Testes (K2)    
A eficácia da deteção de defeitos através dos testes e revisões pode ser melhorada pela utilização 
de testadores (testers) independentes. As escolhas ao nível da independência incluem o seguinte: 

o Não existem testadores (testers) independentes e são os programadores que testam o seu 
próprio código. 

o Testadores (testers) independentes incluídos nas equipas de desenvolvimento. 
o Uma equipa ou grupo de testes independentes, que fazem parte da organização, reportam 

à gestão de projetos ou à gestão executiva. 
o Testadores (testers) independentes que fazem parte da comunidade de utilizadores ou da 

organização empresarial. 
o Especialistas de testes independentes para tipos de teste específicos, tais como: 

testadores (testers) de usabilidade, segurança ou certificação (que certificam produtos de 
software de acordo com as normas e regulamentações). 

o Testadores (testers) independentes em regime de outsourcing ou simplesmente externos à 
organização.

Em projetos de grande dimensão, complexidade ou segurança crítica, é aconselhável ter múltiplos 
níveis de teste, com alguns ou todos os níveis efetuados por testadores (testers) independentes. O 
pessoal de desenvolvimento pode participar nos testes, em particular nos níveis mais baixos, mas a 
sua falta de objetividade muitas vezes limita a sua eficácia. Os testadores (testers) independentes 
podem ter a autoridade de definir e exigir processos e regras de teste, mas os testadores (testers) 
devem apenas assumir tais funções relacionadas com o processo quando a gestão lhes delega 
oficialmente tal tarefa.

As vantagens da independência incluem:
o Os testadores (testers) independentes têm a capacidade de ver diferentes defeitos, e são 

imparciais. 
o Um testador (tester) independente pode verificar suposições assumidas durante a 

especificação e implementação do sistema. 

As desvantagens incluem:
o Isolamento da equipa de desenvolvimento (se tratado como totalmente independente). 
o Os programadores podem perder o sentido de responsabilidade pela qualidade. 
o Os testadores (testers) independentes podem ser vistos como um ponto de bloqueio ou 

como culpados de atrasos no lançamento de versões. 

As tarefas de teste podem ser efetuadas por pessoas com funções de teste específicas ou podem 
ser feitas por alguém com outra função, como um gestor de projeto, gestor de qualidade, 
programador, especialista de negócio ou domínio, operador de infraestruturas ou de TI.

5.1.2.    Tarefas do Líder de Teste e Testador (tester) (K1)    
Neste programa, vamos cobrir duas figuras/posições de teste: o líder de teste e o testador (tester). 
As atividades e tarefas efetuadas pelas pessoas destas duas funções dependem do projeto e 
contexto do produto, das pessoas e da organização em si.

Por vezes o líder de teste é denominado gestor de testes ou coordenador de testes. A função do 
líder de testes pode ser desempenhada por um gestor de projetos, um gestor de desenvolvimento, 
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um gestor de garantia de qualidade ou pelo gestor de um grupo de testes. Em projetos de maior 
dimensão podem existir duas figuras/posições: líder de teste e gestor de testes. Tipicamente, o líder 
de teste planeia, monitoriza e controla as atividades de teste e tarefas tal como definido na secção 
1.4.

As tarefas típicas do líder de teste podem incluir: 
o Coordenar a estratégia de teste e planear com os gestores de projeto e outros. 
o Escrever ou rever a estratégia de teste para o projeto, e a política de teste para a 

organização. 
o Contribuir com a perspetiva de teste para outras atividades do projeto, tais como, o plano 

de integração. 
o Planear os testes – considerando o contexto e compreensão de objetivos e riscos de testes 

– incluindo a seleção de abordagens de teste, efetuar as estimativas de tempo, esforço e 
custo de testes, obter os recursos que julgar necessários ao projeto, definir os níveis de 
teste, os ciclos necessários e planear a gestão de incidentes.

o Iniciar a especificação, preparação, implementação e execução de testes, monitorizar os 
resultados de testes e verificar os critérios de saída.

o Adaptar o plano com base nos resultados e progresso de testes (muitas vezes 
documentados nos relatórios de ponto de situação (status)) e tomar qualquer ação 
necessária para compensar problemas ocorridos.

o Assegurar a correta gestão de configurações de testware para a rastreabilidade.
o Introduzir métricas adequadas para aferir o progresso de testes e a avaliação da qualidade 

de testes e do produto.
o Decidir o que deve ser automatizado, em que grau, e como.
o Selecionar as ferramentas de suporte aos testes e organizar as formações para os 

testadores (testers) no uso das mesmas.
o Decidir sobre a implementação do ambiente de teste.
o Escrever os relatórios de teste com base na informação recolhida durante os testes.

As tarefas típicas do testador (tester) podem incluir: 
o Rever e contribuir para os planos de testes. 
o Analisar, rever e avaliar os requisitos do utilizador, as especificações e modelos face à sua 

testabilidade. 
o Criar especificações de testes. 
o Assegurar a criação do ambiente de teste (muitas vezes coordenando com a administração 

de sistemas e com a gestão de redes). 
o Preparar e obter os dados de teste. 
o Implementar testes em todos os níveis de teste, executar e efetuar registos de testes, 

avaliar os resultados e documentar os desvios aos resultados esperados. 
o Usar ferramentas de administração e gestão de testes, assim como ferramentas de 

monitorização de testes, de acordo com o exigido. 
o Automatizar os testes (pode ser suportado por um programador ou por um especialista em 

automatização de testes). 
o Medir o desempenho (performance) de componentes e sistemas (se aplicável). 
o Rever testes desenvolvidos por outros. 

Quem trabalha em análise de testes, conceção de testes, tipos específicos de testes ou 
automatização de testes pode ser especialista destas funções. Dependendo do nível de teste e dos 
respetivos riscos do produto e projeto, diferentes pessoas podem assumir a função de testador 
(tester), mantendo assim algum grau de independência. Tipicamente, os testadores (testers) do nível 
de componentes ou integração são programadores, os testadores (testers) no nível de testes de 
aceitação podem ser especialistas de negócio ou utilizadores, e os testadores (testers) de testes de 
aceitação operacionais podem ser operadores. 
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5.2. Estimativa e Planeamento de Testes (K3) 40 minutos 

Termos    

Abordagem de teste, estratégia de teste

5.2.1. Planeamento de Testes (K2)    
Esta secção aborda a finalidade do planeamento de testes dentro de projetos de desenvolvimento e 
implementação assim como para as atividades de manutenção. Este planeamento pode ser 
documentado num plano mestre de testes e em planos de testes separados para níveis de teste tais 
como testes de sistema e testes de aceitação. O esboço de um documento de planeamento de 
testes é coberto pela norma “Standard for Software Test Documentation” (IEEE Std 829-1998).

O planeamento é influenciado pela política de teste da organização, âmbito de teste, objetivos, 
riscos, limitações, aspeto crítico, testabilidade e disponibilidade de recursos. Ao longo do progresso 
do projeto e do planeamento de testes, mais informação se torna disponível permitindo a inclusão de 
mais detalhes no plano.

O planeamento de testes é uma atividade contínua e deve ser efetuada ao longo de todos os 
processos e atividades do ciclo de vida. O retorno (feedback) das atividades de teste é utilizado para 
identificar alterações aos riscos de forma a poder ajustar-se o plano de acordo com os mesmos.

5.2.2. Atividades de Planeamento de Testes (K3)    
As atividades de planeamento de testes de um sistema completo ou de parte do mesmo, podem 
incluir:

o Determinar o âmbito e riscos assim como identificar os objetivos de teste.
o Definir a abordagem global para os testes, incluindo a definição dos níveis de teste e seus 

critérios de entrada e saída.
o Integrar e coordenar as atividades de teste dentro das atividades do ciclo de vida do 

software (aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção).
o Tomar decisões sobre o que testar, quem assumirá a responsabilidade da execução das 

atividades de teste, como devem ser feitas, e como devem ser avaliados os resultados de 
testes.

o Agendar as atividades de análise e conceção de teste.
o Agendar a implementação, execução e avaliação de testes.
o Atribuir recursos às diferentes atividades definidas.
o Definir a dimensão, nível de detalhe, estrutura e modelos da documentação de testes.
o Selecionar métricas para a monitorização e controlo de preparação e execução de testes, 

para a resolução de defeitos e questões de risco.
o Definir o nível de detalhe de procedimentos de teste de modo a fornecer informação 

suficiente para suportar a preparação e execução de testes reprodutíveis.

5.2.3....    Critérios de Entrada (K2)    

Os critérios de entrada definem quando devem começar os testes, o que poderá ocorrer no início de 
um nível de teste ou quando um conjunto de testes está pronto para ser executado.

Tipicamente, os critérios de entrada podem cobrir o seguinte:
o Disponibilidade e prontidão do ambiente de teste.
o Prontidão da ferramenta de teste no ambiente de teste.

o Disponibilidade do código a testar�
o Disponibilidade dos dados de teste.
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5.2.4. Critérios de Saída (K2)    
Os critérios de saída definem quando se deve parar de testar, o que pode ocorrer no final de um 
nível de teste ou quando um conjunto de testes alcança um objetivo específico.

Tipicamente, os critérios de saída podem cobrir o seguinte:

o Medidas de rigor, tais como: cobertura de código, funcionalidade ou risco�
o Estimativas de densidade de defeitos ou medidas de fiabilidade.
o Custo.
o Riscos residuais, tais como, defeitos não corrigidos ou falta de cobertura de teste em certas 

áreas.
o Calendários baseados em tempos de resposta ao mercado (time to market).

5.2.5....    Estimativa de Teste (K2)    

Duas abordagens possíveis à estimativa do esforço de teste são:
o Abordagem baseada nas métricas: estimar o esforço de teste com base nas métricas de 

projetos anteriores e similares ou com base em valores típicos.
o Abordagem baseada no especialista: estimar as tarefas com base nas estimativas 

efetuadas pelos responsáveis (owner) das tarefas ou por especialistas nas mesmas.

Após a estimativa do esforço de teste, os recursos podem ser identificados e o calendário pode ser 
elaborado.

O esforço de teste pode depender de fatores como:
o Características do produto: a qualidade da especificação e outra informação utilizada para 

modelos de teste (i.e. a base para testes), a dimensão do produto, a complexidade do 
domínio do problema, os requisitos de fiabilidade e segurança, e os requisitos de 

documentação�
o Características do processo de desenvolvimento: a estabilidade da organização, 

ferramentas utilizadas, processo de teste, aptidão das pessoas envolvidas e pressões de 
tempo.

o Os resultados dos testes: número de defeitos e dimensão de retrabalho que envolve�
5.2.6. Estratégia de Teste, Abordagem de Teste (K2)    
A abordagem de teste é a implementação da estratégia de teste num projeto concreto. Esta 
abordagem de teste é definida e refinada nos planos e conceção de teste. Normalmente inclui as 
decisões tomadas com base nos objetivos do projeto (de teste) e na avaliação de riscos. É o ponto 
de partida para o planeamento do processo de teste, na seleção de técnicas de conceção de testes 
e os tipos de teste a aplicar, bem como, para definir os critérios de entrada e saída.

A seleção da abordagem depende do contexto e pode considerar os riscos, perigos e segurança, 
disponibilidade de recursos e aptidões, da tecnologia, da natureza do sistema (p. ex. solução 
customizada vs. solução COTS), objetivos de teste e regulamentações.

As abordagens típicas incluem:
o Abordagens analíticas, tais como, os testes baseados na avaliação do risco onde os testes 

são direcionados para as áreas de maior risco.
o Abordagens baseadas em modelos, tais como os testes estocásticos utilizando informação 

estatística sobre a taxa de falhas (tais como modelos de crescimento da fiabilidade) ou uso 
(como perfis operacionais).
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o Abordagens metódicas, tais como, as baseadas em falha (incluindo antecipar erros e os 
ataques a falhas), com base na experiência, com base em listas de verificação, e ainda 
com base em características de qualidade.

o Abordagens compatíveis com processos ou normas, tais como, as especificadas por 
normas de determinadas indústrias ou as várias metodologias ágeis.

o Abordagens dinâmicas e heurísticas, tais como, os testes exploratórios onde os testes são 
mais reativos (aos eventos) do que previamente planeados, e onde a execução e a 
avaliação são tarefas simultâneas.

o Abordagens de base mais consultiva, como as que definem que a cobertura de testes é 
impulsionada principalmente pelo aconselhamento e orientação de tecnologia e/ou 
especialistas no domínio do negócio que não pertencem à equipa de testes.

o Abordagens contrárias à regressão, como aquelas que incluem a reutilização de materiais 
de teste existentes, automatização extensiva de testes de regressão funcionais, e 
conjuntos de testes padrão.

Podem ainda combinar-se diferentes abordagens, por exemplo, uma abordagem dinâmica baseada 
no risco.
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5.3. Monitorização e Controlo de Progresso de 
Testes (K2) 

20 minutos 

 
Termos 
Densidade de defeitos, taxa de falhas, controlo de testes, monitorização de testes, relatório de 
testes 

5.3.1. Monitorização do Progresso de Testes (K1)    
O propósito da monitorização de testes é fornecer retorno (feedback) e visibilidade sobre as 
atividades de teste. A informação a monitorar pode ser recolhida manualmente ou automaticamente 
e pode ser utilizada para medir os critérios de saída, tais como, a cobertura. As métricas podem 
também ser utilizadas para avaliar o progresso relativamente ao planeamento do calendário e 
orçamento. Métricas de teste comuns incluem: 

o Percentagem de trabalho feito na preparação dos casos de teste (ou a percentagem de 
casos de teste planeados já elaborados). 

o Percentagem de trabalho feito na preparação do ambiente de teste. 
o Execução de casos de teste (p. ex. número de casos de teste executados/não executados, 

e casos de teste que passaram/falharam). 
o Informação sobre os defeitos (p. ex. densidade de defeitos, defeitos detetados e corrigidos, 

taxa de falhas, e resultados de retestes). 
o Cobertura de testes de requisitos, riscos ou código. 
o Confiança subjetiva dos testadores (testers) no produto. 
o Datas de marcos de testes. 
o Custos de testes, incluindo o custo comparado com o beneficio de detetar o próximo defeito 

ou de executar o próximo teste. 

5.3.2. Relatório de Testes (K2)    
Os relatórios de testes têm o seu foco no resumo das informações acerca das diligências de testes, 
incluindo: 

o O que aconteceu durante o período de testes, tal como, as datas de alcance dos critérios 
de saída. 

o Informação analisada e métricas para suportar as recomendações e decisões sobre futuras 
ações, tais como, uma avaliação de defeitos ainda remanescentes, o benefício económico 
da continuidade dos testes, riscos pendentes, e o nível de confiança no software testado. 

O esboço do relatório de teste é dado pela norma “Standard for Software Test Documentation” (IEEE 
Std 829-1998).

As métricas podem ser recolhidas durante e no final de cada nível de teste de modo a avaliar:
o A adequação dos objetivos de teste para o respetivo nível de teste.
o A adequação das abordagens de teste escolhidas.
o A eficácia dos testes relativamente aos objetivos definidos.

5.3.3....    Controlo de Testes (K2)    

O controlo de testes descreve as ações de orientação ou corretivas tomadas como resultado da 
informação e métricas recolhidas e comunicadas. As ações podem abranger todas as atividades de 
teste e podem afetar qualquer outra atividade ou tarefa do ciclo de vida do software.
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Exemplos de ações de controlo de testes são: 
o Tomar decisões baseadas na informação oriunda da monitorização de testes. 
o Re-priorizar os testes quando ocorre algum risco identificado (por exemplo, entregas de 

software fora do prazo definido). 
o Alterar a calendarização de testes devido a disponibilidade ou indisponibilidade do 

ambiente de testes. 
o Definir um critério de entrada para as correções que foram retestadas (testes de 

confirmação) por um programador antes de aceitá-los numa versão (build). 
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5.4. Gestão de Configurações (K2) 10 minutos 

Termos    

Gestão de Configurações, controlo de versão

Conhecimento    

O objetivo da gestão de configurações é estabelecer e manter a integridade dos produtos 
(componentes, dados e documentação) do software ou sistema ao longo do projeto e do ciclo de 
vida do produto.

Para os testes, a gestão de configurações pode envolver a garantia do seguinte: 
o Todos os itens de testware são identificados, as versões são controladas, as alterações são 

rastreáveis (acompanhadas) relacionadas umas com as outras e com os itens de 
desenvolvimento (objetos de teste) para que a sua rastreabilidade possa ser mantida 
durante todo o processo de testes. 

o Todos os documentos e itens de software identificados são referenciados de forma 
inequívoca na documentação de testes. 

Para o testador (tester), a gestão de configurações ajuda a identificar (e a reproduzir) os itens 
testados, os documentos de teste, os testes e o(s) equipamento(s) de teste.

Os procedimentos de gestão de configurações e infraestruturas (ferramentas) devem ser escolhidos, 
documentados e implementados durante o planeamento de testes.
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5.5. Riscos e Testes (K2) 30 minutos 

Termos    

Risco de produto, risco de projeto, risco, testes baseados na avaliação do risco

Conhecimento    

O risco pode ser definido como a hipótese de um evento, perigo, ameaça ou situação que ocorra e 
resulte em consequências indesejáveis ou em potenciais problemas. O nível de risco será 
determinado pela probabilidade de ocorrência de um evento adverso e seu impacto (o dano 
resultante desse evento).

5.5.1....    Riscos de Projeto (K2)    

Os riscos de projeto são aqueles que rodeiam a capacidade do projeto de entregar os seus 
objetivos, tais como: 

o Fatores organizacionais: 
• Conhecimentos/habilidades, formação e faltas de pessoal. 
• Questões de pessoal. 
• Questões políticas, tais como: 

o Problemas com testadores (testers) na comunicação das suas necessidades 
e dos resultados de testes. 

o Falha da equipa em dar seguimento à informação oriunda da execução dos 
testes e revisões (p. ex. não melhorar as práticas de testes e de 
desenvolvimento). 

o Atitude incorreta para com as expectativas de testes (p. ex. não perceber o real 
valor da deteção de defeitos durante os testes). 

o Questões técnicas: 
• Problemas na definição de requisitos corretos. 
• A medida em que estes requisitos não podem ser cumpridos, dadas as restrições 

conhecidas. 
• O ambiente de teste não estar pronto a tempo. 
• Atraso na conversão de dados, planeamento de migração e ferramentas de 

conversão/migração de dados de teste e de desenvolvimento. 
• Baixa qualidade da conceção, código, dados de configuração, dados de teste e dos 

testes. 
o Questões de fornecedor: 

• Falha de uma terceira parte. 
• Questões contratuais.

Ao analisar, gerir ou mitigar estes riscos, o gestor de testes segue os princípios de gestão de projeto 
estabelecidos. A norma “Standard for Software Test Documentation” (IEEE Std 829-1998) esboça os 
planos de teste exigindo que sejam neles declarados os riscos e contingências.

5.5.2....    Riscos de Produto (K2)    

As potenciais áreas de falha (eventos futuros adversos ou perigos) no software ou sistema são 
conhecidos como riscos de produto, sendo um risco para a qualidade do produto. Incluindo:

o Propensão para a entrega de software com falhas.
o A potencialidade do software/hardware causar danos a uma pessoa ou empresa.
o Características pobres do software (p. ex. funcionalidade, fiabilidade, usabilidade e 

desempenho).
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o Qualidade e integridade de dados pobre (p. ex. questões de migração de dados, problemas 
de conversão de dados, problemas de transporte de dados, violação de normas de dados).

o Software que não desempenha as funções a que se destina.

Os riscos são utilizados para ajudar na decisão sobre por onde começar a testar e aplicar mais 
testes, estes são utilizados para reduzir o risco de ocorrência de eventos adversos, ou para reduzir o 
impacto de um efeito adverso.

Os riscos de produto são um tipo especial de risco relativos ao sucesso do projeto. Os testes, como 
atividade de controlo de riscos, fornecem retorno (feedback) sobre os riscos residuais medindo a 
eficácia dos planos de contingência e da eliminação de defeitos críticos.

Uma abordagem de testes baseada na avaliação do risco oferece oportunidades proativas de 
reduzir os níveis de risco do produto, logo desde as etapas iniciais do projeto. Envolve a 
identificação de riscos de produto e sua utilização na orientação do planeamento de testes e 
controlo, na especificação, preparação e execução de testes. Numa abordagem baseada na 
avaliação do risco, os riscos identificados podem ser utilizados para:

o Determinar as técnicas de teste a empregar.
o Determinar a extensão dos testes a efetuar.
o Priorizar os testes na tentativa de encontrar defeitos críticos o mais cedo possível.
o Determinar se existem algumas atividades não relacionadas com testes que possam ser 

empregues para reduzir o risco (p. ex. dando formação a analistas menos experientes).

Os testes baseados na avaliação do risco assentam no conhecimento coletivo e perspicácia das 
partes interessadas no projeto para determinar os riscos e os níveis de teste necessários para 
endereçar esses mesmos riscos. 
 
Para garantir que a hipótese de falha de um produto é minimizada, as atividades de gestão de risco 
fornecem uma abordagem disciplinada para: 

o Avaliar (e reavaliar numa base regular) o que pode correr mal (riscos). 
o Determinar quais os riscos mais importantes a tratar. 
o Implementar ações para lidar com esses riscos. 

 
Além disso, os testes podem apoiar a identificação de novos riscos, podem ajudar a determinar 
quais os riscos que devem ser minimizados, e podem reduzir a incerteza sobre os riscos. 
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5.6. Gestão de Incidentes (K3) 40 minutos 

Termos    

Registo de incidentes, gestão de incidentes, relatório de incidentes 

Conhecimento    

Como um dos objetivos de teste é detetar defeitos, as discrepâncias entre os resultados observados 

e os esperados devem ser registadas como incidentes � Um incidente deve ser investigado e pode vir 
a tornar-se um defeito. Devem ser definidas quais as ações adequadas para eliminar incidentes e 
defeitos. Os incidentes e defeitos devem ser acompanhados desde a sua descoberta e classificação 
até à sua correção e confirmação da resolução. A fim de gerir todos os incidentes até à sua 
conclusão, uma organização deve estabelecer um processo de gestão de incidentes e as regras 
para a sua classificação. 

Os incidentes podem ser levantados durante o desenvolvimento, revisão, testes ou uso de um 
produto de software. Podem ser suscitados por problemas no código ou no sistema em uso, ou em 
qualquer tipo de documentação incluindo requisitos, documentos de desenvolvimento, documentos 
de teste, e informação de utilizador, tais como, guias de instalação ou menus de ajuda (Help).

Os relatórios de incidentes têm os seguintes objetivos:
o Fornecer aos programadores e a outras partes interessadas o retorno (feedback) sobre o 

problema para permitir a sua identificação, isolamento e correção conforme necessário.
o Fornecer aos líderes de teste um meio de rastrear a qualidade do sistema em testes e o 

progresso de testes.
o Fornecer ideias para a melhoria de processos de teste.

Detalhes que podem ser incluídos no relatório de incidentes são:
o Data de deteção, entidade responsável e autor.
o Resultados esperados e observados.
o Identificação do item de teste (elemento de configuração) e ambiente.

o Processo de ciclo de vida do software ou sistema onde foi observado o incidente�
o Descrição do incidente para permitir a reprodução e resolução, incluindo registos (log), 

dados da base de dados ou capturas de ecrã.

o Âmbito ou grau de impacto sobre os interesses das partes interessadas�
o Gravidade do impacto sobre o sistema.
o Urgência/prioridade para corrigir.
o Estado do incidente (p. ex. aberto, diferido, duplicado, à espera de correção, corrigido à 

espera de reteste, fechado).
o Conclusões, recomendações e aprovações.
o Questões globais, tais como, outras áreas que podem ser afetadas por uma alteração 

resultante de um incidente�
o Alteração do histórico, tal como, a sequência de ações tomadas pelos membros da equipa 

de projeto relativamente a um incidente para isolar, corrigir e confirmar que este está 
corrigido.

o Referências, incluindo a identidade da especificação de caso de teste que revelou o 
problema.

A estrutura de um relatório de incidentes é coberta pela norma “Standard for Software Test 
Documentation” (IEEE Std 829-1998).
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6. Ferramentas de Suporte aos Testes (K2) 80 minutos

Objetivos de Aprendizagem para Ferramentas de Suporte aos Testes 
Estes objetivos identificam o que o formando deverá ser capaz de fazer após a conclusão de cada 
módulo.

6.1. Tipos de Ferramentas de Teste (K2)    
LO-6.1.1. Classificar os diferentes tipos de ferramentas de teste de acordo com a sua finalidade 

e as atividades do processo fundamental de testes assim como do ciclo de vida do 
software (K2). 

LO-6.1.3. Explicar o termo “ferramenta de teste” e o propósito de ferramentas de suporte aos 
testes (K2). 

6.2. Uso efetivo de Ferramentas: Potenciais Vantagens e Riscos (K2)    
LO-6.2.1. Resumir as vantagens e riscos potenciais da automatização de testes e ferramentas 

de suporte aos testes (K2). 
LO-6.2.2. Recordar algumas considerações especiais sobre as ferramentas de execução de 

testes, análise estática e ferramentas de gestão de testes (K1). 

6.3. Introduzir uma Ferramenta na Organização (K1)    
LO-6.3.1. Expor os princípios fundamentais sobre a introdução de ferramentas numa 

organização (K1). 
LO-6.3.2. Expor os objetivos de uma prova de conceito para a avaliação de uma ferramenta e 

uma fase piloto para a implementação da ferramenta (K1). 
LO-6.3.3. Reconhecer que existem outros fatores para além da aquisição da ferramenta que são 

necessários para estabelecer um suporte eficaz através de ferramentas (K1). 
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6.1. Tipos de Ferramentas de Teste (K2) 45 minutos 

Termos    

Ferramenta de gestão de configuração, ferramenta de cobertura, ferramenta de debugging, 
ferramenta de análise dinâmica, ferramenta de gestão de incidentes, ferramenta de teste de carga, 
ferramenta de modelação, ferramenta de monitorização, ferramenta de teste de desempenho, efeito 
da monitorização, ferramenta de gestão de requisitos, ferramenta de revisão, ferramenta de 
segurança, ferramenta de análise estática, ferramenta de teste de stress, comparador de teste, 
ferramenta de preparação de dados de teste, ferramenta de conceção de teste, equipamento de 
teste, ferramenta de execução de teste, ferramenta de gestão de teste, ferramenta de estrutura 
(framework) de testes unitários.

6.1.1....    Ferramentas de Suporte aos Testes (K2)    

As ferramentas de teste podem ser utilizadas para uma ou mais atividades de suporte aos testes. 
Incluindo:

1. Ferramentas que são utilizadas diretamente nos testes, tais como, ferramentas de execução 
de teste, ferramentas de geração de dados de teste e ferramentas de comparação de 
resultados.

2. Ferramentas que ajudam na gestão do processo de testes, tais como, as utilizadas para 
gerir testes, resultados de testes, dados, requisitos, incidentes, defeitos, etc., e para relatório 
e monitorização da execução de teste.

3. Ferramentas usadas no reconhecimento, ou num termo mais simples: exploração (p. ex. 
ferramentas que monitorizam a atividade de ficheiros para uma aplicação).

4. Qualquer ferramenta que auxilia os testes (uma folha de cálculo pode também neste sentido 
ser considerada uma ferramenta de teste).

Ferramentas de suporte aos testes podem ter um ou mais dos seguintes propósitos dependendo do 
contexto:

o Melhorar a eficiência das atividades de teste, automatizando as atividades repetitivas ou 
apoiando atividades manuais de teste como o planeamento, conceção, elaboração de 
relatórios e monitorização de testes.

o Automatizar atividades que requerem um número significativo de recursos quando 
executadas manualmente (p. ex. testes estáticos).

o Automatizar atividades que não podem ser executadas manualmente (p. ex. teste de 
desempenho de aplicações cliente-servidor em larga escala).

o Aumentar a fiabilidade dos testes (p. ex. automatizando comparações de dados de grande 
dimensão ou simulando comportamentos).

O termo Framework é frequentemente utilizado na indústria, com pelo menos três possíveis 
sentidos:

o Bibliotecas de teste extensíveis e reutilizáveis que podem ser utilizadas para construir 
ferramentas de teste (também denominadas de equipamentos de testes).

o Um tipo de desenho de automação de testes (p. ex. orientada aos dados (data-driven), 
orientada a palavras-chave (keyword-driven)).

o O processo global de execução de testes.

Para efeitos deste programa, o termo Frameworks de teste é utilizado nos seus dois primeiros 
significados conforme descrito na secção 6.1.6.
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6.1.2....    Classificação de Ferramentas de Teste (K2)    

Existem inúmeras ferramentas que suportam os diferentes aspetos dos testes. As ferramentas 
podem ser classificadas com base em diversos critérios, tais como a finalidade, modelo de uso 
(comercial/livre/código aberto/software partilhado (shareware)), tecnologia usada e assim por diante. 
As ferramentas são classificadas neste programa de acordo com as atividades de teste que estas 
suportam/apoiam.

Algumas ferramentas favorecem claramente uma atividade, enquanto outras podem suportar mais 
do que uma atividade, mas são classificadas no âmbito da atividade à qual estão mais claramente 
associadas. Ferramentas de um único fornecedor, especialmente as que foram projetadas para 
trabalhar em conjunto, podem ser agrupadas num pacote único.

Alguns tipos de ferramentas de teste podem ser intrusivos, o que significa que podem afetar o 
resultado dos testes. Por exemplo, o tempo obtido pode ser diferente atendendo às instruções extra 
que são executadas pela ferramenta, ou poderá obter-se uma medida diferente da cobertura de 
código. A consequência de ferramentas intrusivas é chamada efeito da monitorização.

Algumas ferramentas oferecem um suporte mais apropriado aos programadores (p. ex. ferramentas 
utilizadas durante os testes de componentes ou de integração de componentes). Estas ferramentas 
são marcadas com “D” na lista abaixo.

6.1.3....    Ferramentas de Suporte aos Testes e à sua Gestão (K1)    

As ferramentas de gestão são aplicáveis a todas as atividades de teste durante todo o ciclo de vida 
do software.

Ferramentas de Gestão de Testes
Estas ferramentas oferecem interfaces para a execução de testes, registo de defeitos e gestão de 
requisitos, juntamente com o apoio à análise quantitativa e relatórios de objetos de teste. Também 
fornecem suporte à rastreabilidade de objetos de teste face às especificações de requisitos e podem 
também dispor de capacidade de controlo de versão independente ou interface com uma ferramenta 
externa.

Ferramentas de Gestão de Requisitos 
Estas ferramentas armazenam instruções de requisitos, seus atributos (incluindo prioridades), 
fornecem identificadores únicos e possibilitam o rastreamento de requisitos para os testes 
individuais. Estas ferramentas podem também ajudar a identificar requisitos inconsistentes ou em 
falta.

Ferramentas de Gestão de Incidentes (Ferramentas de Registo de Defeitos)
Estas ferramentas armazenam e gerem os relatórios de incidentes, ou seja, os defeitos, falhas, 
pedidos de alterações ou problemas percebidos e anomalias, e ajudam à gestão do ciclo de vida dos 

incidentes, opcionalmente, com apoio à análise estatística�
Ferramentas de Gestão de Configurações
Embora não sejam estritamente ferramentas de teste, estas são necessárias ao armazenamento e 
gestão de versões do testware e software relacionado, especialmente quando é necessário 
configurar mais do que um ambiente de hardware/software, em termos de versões de sistema 
operativo, compiladores, browsers, etc.

6.1.4. Ferramentas de Suporte aos Testes Estáticos (K1)    
As ferramentas de teste estático são uma forma rentável de detetar mais defeitos em fases mais 
antecipadas do processo de desenvolvimento.
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Ferramentas de Revisão
Estas ferramentas ajudam nos processos de revisão, listas de verificação, orientações para as 
revisões e são usadas para armazenar e comunicar os comentários referentes às revisões, os 
relatórios sobre defeitos e esforço. Ainda podem ser uma ajuda maior ao possibilitar revisões online 
para equipas grandes ou dispersas geograficamente.

Ferramentas de Análise Estática (D)
Estas ferramentas são uma ajuda para programadores e testadores (testers) detetarem defeitos 
antes dos testes dinâmicos, dando suporte ao reforço do cumprimento de normas de codificação 
(incluindo codificação mais segura), análise de estruturas e dependências. Podem ainda ajudar no 
planeamento ou na análise de risco, providenciando métricas de código (p. ex. complexidade).

Ferramentas de Modelação (D)
Estas ferramentas são usadas para validar modelos de software (p. ex. modelo físico de dados 
(PDM) para uma base de dados relacional), enumerando inconsistências e detetando defeitos. Estas 
ferramentas podem muitas vezes ser uma ajuda preciosa na geração de casos de teste baseados 
no modelo.

6.1.5....    Ferramentas de Suporte à Especificação de Teste (K1)    

Ferramentas de Desenho de Testes
Estas ferramentas são usadas para gerar entradas de teste ou executáveis de teste e/ou oráculos de 
teste a partir de requisitos, interfaces gráficas de utilizador, modelos de conceção (estados, dados 
ou objetos) ou código.

Ferramentas de Preparação de Dados de Teste
Ferramentas de preparação de dados de teste manipulam bases de dados, ficheiros ou 
transmissões de dados para criar dados de teste para uso durante a execução dos mesmos 
garantindo a segurança dos dados mantendo o anonimato.

6.1.6. Ferramentas de Suporte à Execução de Testes e Registo (Logging) 
(K1)    
Ferramentas de Execução de Testes
Estas ferramentas permitem que os testes sejam executados automaticamente, ou 
semiautomaticamente, utilizando entradas armazenadas e resultados esperados, através de 
linguagem de script e proporcionando um registo (log) de teste para cada teste executado. Podem 
também ser utilizadas para gravar testes, e normalmente suportam linguagem de script ou 
configuração baseada em GUI para parametrização de dados e outras customizações nos testes.

Equipamento de Teste/Ferramentas de Framework de Testes Unitários (Unit Test Framework) 
(D)
Um equipamento ou estrutura de testes unitários facilita os testes de componentes, ou partes de um 
sistema, pela simulação do ambiente em que o objeto de teste será executado, através de objetos 
simulados como simuladores (stubs) ou controladores (drivers). 

Comparadores de Teste
Os comparadores de teste determinam as diferenças entre ficheiros, bases de dados ou resultados 
de teste. As ferramentas de execução de testes normalmente incluem comparadores dinâmicos, 
mas a comparação pós-execução pode ser feita por uma ferramenta de comparação em separado. 
Um comparador de teste pode utilizar um oráculo de teste, especialmente se este for automático.

Ferramentas de Medição de Cobertura (D)
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Estas ferramentas medem, através de métodos intrusivos ou não-intrusivos, a percentagem de tipos 
específicos de estruturas de código que foram executados (p. ex. instruções, ramos ou decisões, e 
chamadas de módulos ou funções) por um conjunto de testes.

Ferramentas de Testes de Segurança
Estas ferramentas são utilizadas para avaliar as características de segurança do software. Isto inclui 
a avaliação da capacidade do software para proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, 
autorização, disponibilidade e não-repúdio de dados. As ferramentas de segurança são mais 
focadas numa determinada tecnologia, plataforma e finalidade.

6.1.7....    Ferramentas de Suporte ao Desempenho e Monitorização (K1)    

Ferramentas de Análise Dinâmica (D)
As ferramentas de análise dinâmica detetam defeitos que são evidentes apenas quando o software 
está em execução, tais como dependências de tempo ou memórias perdidas. Normalmente, são 
utilizadas em testes de componentes e de integração de componentes, e quando é testado 
middleware.

Ferramentas de Testes de Desempenho/Carga/Stress
Ferramentas de teste de desempenho monitorizam e informam sobre como o sistema se comporta 
numa variedade de condições de uso simuladas, em termos de número de utilizadores simultâneos, 
a sua rampa elevatória padrão, frequência e percentagem relativa de transações. A simulação de 
carga é obtida por meio da criação de utilizadores virtuais, que realizam um conjunto selecionado de 
transações, espalhados por várias máquinas de teste, conhecidos como geradores de carga.

Ferramentas de Monitorização
As ferramentas de monitorização analisam, verificam e informam continuamente sobre o uso de 
recursos de sistema específicos, e transmitem alertas de possíveis problemas de serviço.

6.1.8....    Ferramentas de Suporte a Necessidades Específicas de Teste (K1)    

Avaliação da Qualidade de Dados
Os dados estão no centro de alguns projetos, tais como os de conversão/migração de dados e 
aplicações como armazéns de dados e os seus atributos podem variar em termos de criticidade e 
volume. Em tais contextos, as ferramentas precisam de ser empregues para avaliação da qualidade 
de dados para rever e verificar a conversão de dados e regras de migração para garantir que os 
dados processados estão corretos, completos e obedecem a uma norma de contexto específico 
pré-definido.

Existem outras ferramentas de testes para os testes de usabilidade.
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6.2. Uso efetivo de Ferramentas: Potenciais 
Vantagens e Riscos (K2) 

20 minutos 

Termos    

Teste orientado a dados (Data-driven), teste orientado a palavras-chave (keyword-driven), 
linguagem de script

6.2.1....    Potenciais Vantagens e Riscos do uso de Ferramentas de Suporte 
aos Testes (para todas as ferramentas) (K2)    
A simples aquisição ou locação financeira de uma ferramenta não garante o sucesso de tal 
ferramenta. Cada tipo de ferramenta exige um esforço adicional para obter vantagens reais e 
duradouras. Existem vantagens e oportunidades potenciais com a utilização de ferramentas de 
teste, mas também existem riscos.

Potenciais vantagens do uso de ferramentas incluem:
o Redução de trabalho repetitivo (p. ex. executar testes de regressão, reintroduzir os 

mesmos dados de teste, e verificação face a normas de codificação).
o Maior consistência e repetibilidade (p. ex. testes executados por uma ferramenta numa 

determinada ordem e com a mesma frequência, e testes derivados de requisitos).
o Avaliação objetiva (p. ex. medidas estáticas, cobertura).
o Facilidade no acesso à informação sobre os testes (p. ex. estatísticas e gráficos sobre o 

progresso de testes, taxas de incidentes e desempenho).

Riscos do uso de ferramentas incluem:
o Expectativas irreais sobre a ferramenta (incluindo funcionalidade e facilidade de uso).
o Subestimar o tempo, custo e esforço para a introdução inicial de uma ferramenta (incluindo 

a formação e competências externas).
o Subestimar o tempo e o esforço necessários para alcançar vantagens significativas e 

contínuas a partir da ferramenta (incluindo a necessidade de mudanças no processo de 
testes e na melhoria contínua da forma como a ferramenta é usada).

o Subestimar o esforço necessário para manter os ativos de teste gerados pela ferramenta.
o Excesso de confiança na ferramenta (substituindo a conceção de teste ou uso de testes 

automatizados onde os testes manuais seriam mais aconselháveis).
o Negligenciar o controlo de versão dos ativos de teste dentro da ferramenta.
o Negligenciar as questões de relacionamento e de interoperabilidade entre as ferramentas 

críticas, tais como: ferramentas de gestão de requisitos, ferramentas de controlo de versão, 
ferramentas de gestão de incidentes, ferramentas de registo de defeitos e ferramentas de 
vários fornecedores.

o Risco de um fornecedor sair do negócio, descontinuando a ferramenta ou vendendo-a a 
outro fornecedor.

o Resposta insuficiente por parte do vendedor no que diz respeito ao suporte, atualizações e 
correção de defeitos.

o Risco de suspensão quando são soluções de código aberto ou gratuitas.
o Imprevistos, como a incapacidade de sustentar uma nova plataforma.

6.2.2 Considerações Especiais para alguns Tipos de Ferramentas (K1)    
Ferramentas de Execução de Testes
As ferramentas de execução de testes executam os objetos de teste através de guiões de teste 
automatizados. Este tipo de ferramenta exige muitas vezes um esforço considerável para alcançar 
vantagens significativas.
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Capturar os testes gravando as ações de um testador (tester) parece atrativo, mas esta abordagem 
não se adapta a um grande número de guiões de teste automatizados. Um guião de captura é uma 
representação linear com dados e ações específicas como parte de cada guião. Este tipo de guião 
pode ser instável quando ocorrem eventos inesperados.

Uma abordagem de teste orientado a dados normalmente separa as entradas de teste (os dados) 
numa folha de cálculo, e usa um guião de teste mais genérico que possa ler os dados de entrada e 
executar o mesmo guião de teste com dados diferentes. Testadores (testers) que não estão 
familiarizados com a linguagem de script podem então criar os dados de teste para esses scripts 
predefinidos.

Existem outras técnicas empregues nas técnicas orientadas aos dados (data-driven), onde em vez 
de manter as combinações de dados hard-coded na folha de cálculo, os dados são gerados usando 
algoritmos baseados em parâmetros configuráveis, em tempo de execução e fornecidos pela 
aplicação. Por exemplo, uma ferramenta pode usar um algoritmo, que gera uma identificação de 
utilizador aleatoriamente, e por questões de repetibilidade padrão, a geração é utilizada para 
controlar a aleatoriedade.

Na abordagem de testes orientada a palavras-chave (keyword-driven), a folha de cálculo contém 
palavras-chave que descrevem as ações a tomar (também chamadas palavras-ação), e dados de 
teste. Os testadores (testers) (mesmo que não estejam familiarizados com a linguagem de script) 
podem definir testes usando palavras-chave, que podem ser adaptadas à medida da aplicação a 
testar.

É necessário algum conhecimento técnico na linguagem de script para todas as abordagens (tanto 
pelos testadores (testers) como por especialistas em automatização de teste).

Independentemente da técnica de script utilizada, os resultados esperados para cada teste precisam 
de ser armazenados para posterior comparação.

Ferramentas de Análise Estática
Estas ferramentas aplicadas ao código-fonte podem impor padrões de codificação, mas se aplicadas 
a um código já existente podem gerar uma quantidade imensa de mensagens. Estas mensagens de 
aviso não impedem o código de ser traduzido em programas executáveis, mas idealmente devem 
ser endereçadas de forma a possibilitar uma manutenção do código facilitada no futuro. Uma 
abordagem a este tema mais eficaz é definir uma implementação gradual da ferramenta de análise 
que numa fase inicial estabeleça alguns filtros de forma a excluir algumas mensagens.

Ferramentas de Gestão de Testes
Estas ferramentas precisam de estabelecer uma interface com outras ferramentas ou folhas de 
cálculo de modo a produzir informação útil num formato que se adapte e responda às necessidades 
da organização.
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6.3 Introduzir uma Ferramenta na Organização 
(K1) 

15 minutos 

Termos    

Não existem termos específicos.

Conhecimento    

As principais considerações a ter em conta quando selecionamos uma ferramenta para uma 
organização incluem:

o Avaliação do nível de maturidade organizacional, pontos fortes e fracos e identificar 
oportunidades para uma melhoria do processo de testes suportada por ferramentas.

o Avaliação de acordo com requisitos claros e critérios objetivos.
o Fazer uma prova de conceito, usando uma ferramenta de teste durante a fase de avaliação 

de forma a estabelecer se esta trabalha de forma eficaz sobre o software em testes e na 
infraestrutura atual ou para identificar alterações necessárias a essa mesma infraestrutura 
para se poder, de facto, utilizar a ferramenta.

o Avaliação do fornecedor (incluindo suporte, formação e aspetos comerciais) ou prestadores 
de serviço de suporte no caso de ferramentas não comerciais.

o Identificação de requisitos internos para coaching e orientação no uso da ferramenta.
o Avaliação de necessidades de formação, considerando as atuais competências de 

automação de testes da equipa de testes.
o Estimativa da relação custo-benefício com base num caso de negócio concreto.

Introduzir as ferramentas selecionadas numa organização começa com um projeto-piloto, que deve 
ter os seguintes objetivos:

o Aprender mais detalhes sobre a ferramenta.
o Avaliar como a ferramenta se encaixa com processos e práticas existentes, e determinar o 

que será necessário mudar.
o Decidir formas padrão de utilização, gestão, armazenamento e manutenção da ferramenta 

e dos ativos de teste (p. ex. decidindo convenções de nomenclatura de ficheiros e testes, 
criando bibliotecas e definindo a modularidade de conjuntos de testes).

o Avaliar se os benefícios a alcançar têm um custo razoável.

Fatores de sucesso no arranque da ferramenta dentro de uma organização incluem:
o Disponibilizar a ferramenta a toda a organização de forma incrementada.
o Adaptar e melhorar processos de forma que se ajustem à utilização da ferramenta.
o Proporcionar a formação e coaching/mentoring para os novos utilizadores.
o Definir as orientações de utilização.
o Implementar uma forma de recolher informações sobre a utilização a partir da utilização 

real.
o Monitorizar a utilização e benefícios da ferramenta.
o Fornecer suporte à equipa de testes na utilização de uma ferramenta.
o Recolher lições apreendidas por todas as equipas envolvidas.

Referências    

6.2.2. Buwalda, 2001, Fewster, 1999
6.3. Fewster, 1999
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Integration and Product Improvement, Addison Wesley: Reading, MA

Ver secção 2.1�
o [IEEE Std 829-1998] IEEE Std 829™ (1998) IEEE Standard for Software Test 

Documentation� ver secções 2.3�, 2.4�, 4.1�, 5.2�, 5.3�, 5.5�, 5.6�
o [IEEE 1028] IEEE Std 1028™ (2008) IEEE Standard for Software Reviews and Audits� ver 

secção 3.2�
o [IEEE 12207] IEEE 12207/ISO/IEC 12207-2008, Software life cycle processes� ver secção 

2.1�
o [ISO 9126] ISO/IEC 9126-1:2001, Software Engineering – Software Product Quality� ver 

secção 2.3�
Livros 

o [Beizer, 1990] Beizer, B. (1990) Software Testing Techniques (2nd edition), Van Nostrand 
Reinhold:
Boston 

Ver secções 1.2�, 1.3�, 2.3�, 4.2�, 4.3�, 4.4�, 4.6�
o [Black, 2001] Black, R. (2001) Managing the Testing Process (2nd edition), John Wiley & 

Sons:
New York 

Ver secções 1.1�, 1.2�, 1.4�, 1.5�, 2.3�, 2.4�, 5.1�, 5.2�, 5.3�, 5.5�, 5.6�
o [Buwalda, 2001] Buwalda, H. et al. (2001) Integrated Test Design and Automation, Addison 

Wesley:
Reading, MA 

Ver secção 6�2�
o [Copeland, 2004] Copeland, L. (2004) A Practitioner’s Guide to Software Test Design, Artech 

House: Norwood, MA 

Ver secções 2.2�, 2.3�, 4.2�, 4.3�, 4.4�, 4.6�
o [Craig, 2002] Craig, Rick D. and Jaskiel, Stefan P. (2002) Systematic Software Testing, 

Artech House: Norwood, MA 

Ver secções 1.4.5�, 2.1.3�, 2.4�, 4.1�, 5.2.5�, 5.3�, 5.4�
o [Fewster, 1999] Fewster, M. and Graham, D. (1999) Software Test Automation, Addison 

Wesley:
Reading, MA

Ver secção 6�2. � ����
o [Gilb, 1993]: Gilb, Tom and Graham, Dorothy (1993) Software Inspection, Addison Wesley:

Reading, MA
Ver secção 3.2.2., 3.2.4.

o [Hetzel, 1988] Hetzel, W. (1988) Complete Guide to Software Testing, QED: Wellesley, MA 

Ver secções 1.3�, 1.4�, 1.5�, 2.1�, 2.2�, 2.3�, 2.4�, 4.1�, 5.1�, 5.3�
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o [Kaner, 2002] Kaner, C., Bach, J. and Pettticord, B. (2002) Lessons Learned in Software 
Testing, John Wiley & Sons: New York 
Ver secções 1.1., 4.5., 5.2.

o [Myers 1979] Myers, Glenford J. (1979) The Art of Software Testing, John Wiley & Sons: New 
York 
Ver secções 1.2., 1.3., 2.2., 4.3.

o [van Veenendaal, 2004] van Veenendaal, E. (ed.) (2004) The Testing Practitioner (Chapters 6, 
8, 10), UTN Publishers: The Netherlands 
Ver secções 3.2., 3.3.
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8. Apêndice A – Origem do Syllabus 

Histórico deste Documento 
Este documento foi preparado entre 2004 e 2007 por uma equipa de trabalho com membros 

apontados pelo ISTQB (International Software Testing Qualifications Board)� Foi inicialmente revisto 
por um painel de revisão selecionado, e de seguida por representantes da comunidade internacional 
de testes de software. As regras utilizadas na produção deste documento estão disponíveis no 
Apêndice C. 

Este documento é o programa para o Certificado Internacional de nível Foundation em Testes de 
Software, a primeira qualificação de nível internacional aprovado pelo ISTQB. (www.istqb.org).

Objetivos da Qualificação de Certificação de nível Foundation 
o Obter o reconhecimento de que os testes são uma área essencial e profissional na 

especialização em engenharia de software. 
o Fornecer uma estrutura (framework) padrão no desenvolvimento da carreira dos testadores 

(testers). 
o Permitir que os testadores (testers) profissionalmente qualificados sejam reconhecidos 

pelos empregadores, clientes e pares, bem como valorizar o perfil dos testadores (testers).  
o Promover as boas práticas de testes e sua consistência no âmbito das disciplinas de 

engenharia de software. 
o Identificar tópicos de teste relevantes e de valor à indústria. 
o Permitir aos fornecedores de software contratarem testadores (testers) certificados, 

ganhando dessa forma vantagens comerciais sobre os seus concorrentes, dando a 
conhecer a sua política de recrutamento de testadores (testers). 

o Dar uma oportunidade aos testadores (testers), bem como às pessoas com interesse na 
área dos testes, de adquirir uma qualificação internacionalmente reconhecida na indústria. 

Objetivos da Qualificação Internacional (adaptado da reunião do ISTQB 
em Sollentuna, novembro 2001) 

o Ser possível comparar as capacidades dos testadores (testers) entre os vários países.
o Permitir aos testadores (testers) deslocar-se entre países mais facilmente.
o Permitir nos projetos multinacionais/internacionais um entendimento comum no contexto 

de teste.
o Aumentar o número de testadores (testers) qualificados mundialmente.
o Reforçar o impacto/valor como iniciativa baseada internacionalmente versus uma 

abordagem específica por país.
o Desenvolver um corpo comum internacional de entendimento e conhecimento sobre testes 

através do programa e da terminologia, bem como aumentar o nível de conhecimento 
sobre testes de todos os participantes.

o Promover a prática de testes como profissão em mais países.
o Permitir que os testadores (testers) adquiram qualificações reconhecidas na sua língua 

materna.
o Permitir a partilha de conhecimento e recursos entre os países.
o Obter reconhecimento internacional, tanto dos testadores (testers), como da qualificação, 

através da participação de mais países.
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Requisitos de Acesso a esta Qualificação 
O critério de acesso ao exame do Certificado de nível Foundation em Testes de Software do ISTQB 
é o interesse genuíno que os candidatos deverão ter nos testes de software. No entanto, é 
fortemente recomendado que os candidatos:

o Apresentem um perfil mínimo no âmbito do desenvolvimento ou de testes de software, tal 
como: seis meses de experiência como testador (tester) de sistemas ou de aceitação de 
utilizador ou como programador de software.

o Participem num curso que tenha sido acreditado pelo ISTQB (por um dos Conselhos 
Nacionais reconhecidos pelo ISTQB).

Perfil e História do Certificado de nível Foundation em Testes de 
Software 
A certificação independente de testadores (testers) de software começou no Reino Unido com o 
Information Systems Examination Board (ISEB) da British Computer Society, quando o Conselho de 
Testes de Software foi criado em 1998 (www.bcs.org.uk/iseb). Em 2002, o ASQF, na Alemanha, 
começou a apoiar um programa de qualificação de testador (tester) alemão. Este programa é 
baseado tanto no programa do ISEB como no do ASQF, e inclui conteúdos reorganizados, 
atualizados e adicionais, dando ênfase a tópicos que promovem a prática dos testadores (testers). 

Um Certificado de nível Foundation em Testes de Software existente (p. ex. emitido pelo ISEB, 
ASQF ou um Conselho Nacional reconhecido pelo ISTQB) que tenha sido concedido antes do 
Certificado Internacional, é reconhecido como seu equivalente. O Certificado de nível Foundation 
não expirará nem carece de renovação. A data em que foi concedido será exibida no Certificado.

Em cada país participante, compete ao Conselho Nacional de Testes de Software, reconhecido pelo 
ISTQB, controlar os aspetos locais. Os deveres dos Conselhos Nacionais são especificados pelo 
ISTQB e implementados dentro de cada país. Eles incluem a acreditação das entidades formadoras 
bem como a marcação de exames.
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9. Apêndice B – Objetivos de Aprendizagem/Nível 
Cognitivo de Conhecimento 
Os seguintes objetivos de aprendizagem são definidos como aplicáveis a este programa. Cada 
tópico será examinado de acordo com o objetivo de aprendizagem definido para o mesmo.

Nível 1: Lembrar (K1) 
O candidato deverá reconhecer, lembrar e recordar um termo ou conceito. 

Palavras-Chave: Lembrar, recuperar, recordar, reconhecer, saber

Exemplo
Consegue reconhecer a definição de “falha” como:

o “A não entrega de serviço a um utilizador final ou a qualquer outra das partes interessadas”, 
ou

o “Um verdadeiro desvio do componente ou sistema da sua entrega, serviço ou resultado 
esperado”.

Nível 2: Compreender (K2) 
O candidato consegue selecionar as razões ou explicações para instruções relacionadas com o 
tópico, e consegue resumir, comparar, classificar, categorizar e dar exemplos para o conceito de 
testes. 

Palavras-Chave: Resumir, generalizar, abstrato, classificar, comparar, mapear, contrastar, 
exemplificar, interpretar, traduzir, representar, deduzir, concluir, categorizar, construir modelos. 

Exemplo
Consegue explicar a razão pela qual os testes devem ser desenhados o mais cedo possível: 

o Para detetar defeitos quando são mais baratos de remover. 
o Para detetar os defeitos mais importantes primeiro. 

 
Consegue explicar as semelhanças e diferenças entre integração e testes de sistema: 

o Semelhanças: Testes a mais do que um componente, e poderão ser testados aspetos não 
funcionais. 

o Diferenças: Os testes de integração concentram-se nas interfaces e interações, e testes de 
sistema concentram-se nos aspetos gerais de todo o sistema, tal como processamento 
ponto-a-ponto.

Nível 3: Aplicar (K3) 
O candidato consegue selecionar a aplicação correta de um conceito ou técnica e aplicá-la a um 
dado contexto. 

Palavras-Chave: Implementar, executar, utilizar, seguir um procedimento, aplicar um procedimento. 

Exemplo
o Consegue identificar valores fronteira para partições válidas e inválidas.
o Consegue selecionar casos de teste a partir de um diagrama de transição de estados de 

forma a cobrir todas as transições possíveis
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Nível 4: Analisar (K4) 
O candidato consegue separar informação relacionada com um procedimento ou técnica nas suas 
partes constituintes para melhor compreensão, e consegue distinguir entre factos e inferências. A 
aplicação típica é analisar um documento, software ou situação de projeto e propor ações 
apropriadas para resolver um problema ou tarefa. 

Palavras-Chave: Analisar, organizar, encontrar coerência, integrar, esboçar, interpretar, estruturar, 
atribuir, desconstruir, diferenciar, discriminar, distinguir, focar, selecionar. 

Exemplo
o Analisar riscos de produto e propor atividades de mitigação preventivas e corretivas.
o Descrever que partes de um relatório de incidentes são factuais e quais são deduzidas a 

partir de resultados.

Referência    

(Para os níveis cognitivos dos objetivos de aprendizagem)
Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R. (eds) (2001) A Taxonomy for Learning, Teaching, and 
Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Allyn & Bacon
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10. Apêndice C – Regras aplicadas ao ISTQB 

Programa de nível Foundation 
As regras aqui listadas foram utilizadas no desenvolvimento e revisão deste programa. (Uma “TAG” 
é exibida após cada regra como uma abreviatura da regra).

10.1.1 Regras Gerais 
SG1. O programa deverá ser compreensível e absorvível por pessoas com 0-6 meses (ou mais) de 
experiência em testes (6-MONTH). 
SG2. O programa deverá ser mais prático do que teórico. (PRACTICAL) 
SG3. O programa deverá ser claro, não devendo apresentar-se ambíguo aos leitores. (CLEAR) 
SG4. O programa deverá ser compreensível a pessoas de diferentes países, e facilmente traduzível 
para várias línguas. (TRANSLATABLE) 
SG5. O programa deverá utilizar Inglês Americano. (AMERICAN-ENGLISH) 

10.1.2 Conteúdos Atuais 
SC1. O programa deverá incluir conceitos de teste recentes e deverá refletir as melhores práticas  
atuais em testes de software. O programa é sujeito a revisão a cada três a cinco anos. (RECENT) 
SC2. O programa deverá minimizar questões relacionadas com tempo, tais como: condições atuais 
do mercado, permitindo dessa forma que tenha um tempo de vida útil de três a cinco 
anos.(SHELF-LIFE). 

10.1.3 Objetivos de Aprendizagem 
LO1. Os objetivos de aprendizagem devem distinguir entre itens a serem reconhecidos/lembrados 
(nível cognitivo K1), itens que o candidato deverá perceber conceptualmente (K2), itens que o 
candidato deverá ser capaz de praticar/utilizar (K3) e itens que o candidato deverá ser capaz de 
utilizar para analisar um documento, software, situação de projeto num determinado contexto (K4). 
LO2. A descrição do conteúdo deverá ser consistente com os objetivos de aprendizagem. 
(LOCONSISTENT) 
LO3. Para ilustrar os objetivos de aprendizagem, deverão ser entregues, juntamente com o 
programa, exemplos de questões de exame para cada secção principal. (LO-EXAM) 

10.1.4 Estrutura Global 
ST1. A estrutura do programa deverá ser clara e permitir o cruzamento de e a partir de outras partes, 
de questões de exame e de outros documentos relevantes. (CROSS-REF) 
ST2. Sobreposições entre secções do programa deverão ser minimizadas. (OVERLAP) 
ST3. Cada secção do programa deverá ter a mesma estrutura. (STRUCTURE-CONSISTENT) 
ST4. O programa deverá conter a versão, data de publicação e número de página em todas as 
páginas. (VERSION) 
ST5. O programa deverá incluir uma diretriz para a quantidade de tempo a ser dispensado em cada 
secção (para refletir a importância relativa de cada tópico). (TIME-SPENT) 

Referências    
SR1. Fontes e referências deverão ser dadas para conceitos no programa para ajudar as entidades 
formadoras a encontrar mais informações sobre o tópico. (REFS) 
SR2. Quando não existirem fontes claras e facilmente identificáveis, deverão ser fornecidos mais 
detalhes no programa. Por exemplo, as definições estão no glossário, portanto, apenas os termos 
serão listados no programa. (NON-REF DETAIL) 
 

Fontes de Informação    
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Os termos utilizados no programa são definidos no Glossário de Termos utilizados em Testes de 
Software do ISTQB. Uma versão do glossário está disponível pelo ISTQB.

Uma lista de livros recomendados em testes de software será também emitida em paralelo com este 

programa� A lista principal de livros faz parte da secção de referências.
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11. Apêndice D - Aviso às Entidades Formadoras 
A cada assunto principal do programa é atribuído um tempo em minutos. O propósito disto é tanto 
dar orientação sobre a proporção relativa de tempo a ser alocado a cada secção de um curso 
acreditado, bem como dar um tempo mínimo aproximado para o ensino de cada secção. Entidades 
formadoras poderão demorar mais tempo que o indicado e os candidatos poderão dispensar mais 
tempo novamente na leitura e investigação. O currículo de um curso não terá necessariamente de 

seguir a mesma ordem do programa�
O programa contém referências a normas estabelecidas, que devem ser utilizadas na preparação do 
material de formação. Cada norma utilizada deverá ser a versão citada na versão atual deste 

programa� Outras publicações, templates ou normas não referenciados neste programa também 
podem ser utilizados e referenciados, mas não serão examinados.
 
Todos os objetivos de aprendizagem K3 e K4 requerem a inserção de exercícios práticos nos 
materiais de formação. 
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12. Apêndice E – Notas de Lançamento do Programa 
 

Versão 2010 

1. As alterações efetuadas aos objetivos de aprendizagem (LO) incluem alguma clarificação.
a. Redação alterada para os seguintes LOs (conteúdo e nível de LO mantém-se 

inalterado): LO-1.2.2., LO-1.4.1., LO-2.1.1�, LO-2.1.3�, LO-4.6.1�, LO-6.3.2�
b. K4 foi adicionado. Razão: alguns requisitos (LO-4.4.4. e LO-5.6.2.) já foram escritos 

numa forma K4 e as questões  do LO-4.6.1. são mais fáceis de escrever e examinar 
no nível K4.

c. O LO-1.1.5. foi redigido e atualizado para K2. Devido à comparação de termos de 
defeito, termos relacionados podem ser esperados.

d. LO-1.2.3. Explicar a diferença entre as duas atividades, debugging e testes, é um 
novo LO. O conteúdo já estava coberto.

e. LO-3.1.3. Questões de comparação cobertas.
f. O LO-3.1.4. foi removido. Parcialmente redundante com o LO-3.1.3.

g. LO-3.2.1� Consistência com conteúdo.
h. O LO-3.3.2. foi atualizado para K2 de forma a ser consistente com o LO-3.1.2.
i. O LO-6.1.2. foi removido uma vez que é parte integrante do LO-6.1.3., que foi redigido 

devido ao uso não apropriado de uma palavra-chave K2.
2. Uso consistente para abordagem de teste de acordo com a definição disponível no glossário. O 

termo estratégia de teste não será necessário como um termo a recordar.
3. O capítulo 1.4. contém agora o conceito de rastreabilidade entre bases para testes e casos de 

teste.
4. O capítulo 2 contém agora objetos de teste e bases para testes.
5. Retestes é agora o termo principal disponível no glossário e não testes de confirmação.
6. O aspeto de qualidade de dados e testes foi adicionado em vários sítios no programa: 

qualidade de dados e risco nos capítulos 2.2., 5.5., 6.1.8.
7. Capítulo 5.2.3. Critérios de entrada são adicionados como um novo subcapítulo. Razão: 

Consistência com critérios de saída (-> critérios de entrada adicionados ao LO-5.2.9.).
8. Uso consistente dos termos estratégia de teste e abordagem de teste com a sua definição no 

glossário.
9. O capítulo 6.1. foi encurtado devido às descrições de ferramentas serem demasiado grandes 

para uma lição de 45 minutos.

10. A IEEE Std 829:2008 foi lançada� Esta versão do programa não considera ainda esta nova 
edição. A secção 5.2. refere-se ao documento do Plano Mestre de Testes. O conteúdo do Plano 
Mestre de Testes é coberto pelo conceito que o documento “Plano de Testes” cobre diferentes 
níveis de planeamento: Planos de teste para os níveis de teste podem ser criados bem como 
um plano de testes ao nível de projeto cobrindo múltiplos níveis de teste. Este último é 
denominado Plano Mestre de Testes neste programa bem como no glossário do ISTQB.

11. O código de ética foi movido do CTAL para o CTFL�
Versão 2011 

As alterações efetuadas na versão de manutenção de 2011
1. De forma geral: Substituição da referência Grupo de Trabalho – Working Party por Grupo de 

Trabalho – Working Group 
2. Substituição de pós-condições por pós condições de forma a estar consistente com o 

Glossário 2.1. 
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3. Primeira ocorrência: substituição ISTQB por ISTQB® 
4. Introdução a este programa: Foi removida a descrição dos niveis de conhecimento 

cognitivos, por estar redundante com o Apêndice B. 
5. Secção 1.6: Remoção do nível cognitivo desta secção atendendo a que o objetivo não era 

definir um objetivo de aprendizagem para o Código de Ética. 
6. Secção 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 3.2.3: Resolvidos problemas de formatação nas listas. 
7. Secção 2.2.2: A palavra falha não era a mais adequada para “ falhas isoladas num 

determinado componente”, .foi assim substituída por defeito nesta frase. 
8. Secção 2.3: Correção no formato dos bullets da lista de objetivos de teste relacionados com 

os termos de testes na secção de Tipos de Teste (K2). 
9. Secção 2.3.4: Atualização da descrição de debugging de forma a ser consistente com a 

versão 2.1 do Glossário. 
10. Secção 2.4: Remoção da palavra “extensivo” de “inclui regressão de testes extensiva”, 

porque a extensão depende da alteração (dimensão, riscos, valor, etc.) tal como escrito na 
frase seguinte. 

11. Secção 3.2: A palavra “incluindo” foi removida de modo a clarificar a frase. 
12. Secção 3.2.1: Atendendo a que as atividades das revisões formais foram incorretamente 

formatadas, o processo de revisão tinha 12 atividades primárias em vez das seis 
pretendidas. Foi alterado para seis, que torna esta secção compliance com o Syllabus 2007 
e com o ISTQB Syllabus do Nível Avançado 2007. 

13. Secção 4: A palavra “desenvolvido” foi substituída por “definido” porque os casos de teste 
são definidos e não desenvolvidos 

14. Secção 4.2: Alteração de texto para clarificar como é que os testes caixa preta e de caixa 
branca podem ser usados em conjunção com as técnicas baseadas na experiência. 

15. Secção 4.3.5: Alteração de texto “—entre atores, incluindo utilizadores e sistemas...”  para 
“entra atores (utilizadores e sistemas)...” 

16. Secção 4.3.5: caminho alternativo substituído por cenário alternativo 
17. Secção 4.4.2: de modo a clarificar  o termo testes de ramo na secção 4.4 a frase para 

clarificar o focus do testes de ramo foi alterada. 
18. Secção 4.5, secção 5.2.6: O termo “baseado na experiência” (experienced-based) foi 

substituído por (experience-based) – não relevante na versão Portuguesa 
19. Secção 6.1: cabeçalho “6.1.1 compreendendo o significado e propósito das ferramentas de 

suporte aos testes (K2) ” substituído por “6.1.1 ferramentas de suporte aos testes” 
20. Secção 7/ Livros: A terceira edição de (Black, 2001) listada foi substituída pela 2ª edição. 
21. Apêndice D: Capítulos que requerem exercícios foram substituídos pelo requisito genérico 

que todos os Objetivos de aprendizagem K3 e acima requerem exercícios. Este é um 
requisito especificado no processo de acreditação do ISTQB (versão 1.26). 

22. Apêndice E: Os objetivos de aprendizagem alterados entre a versão 2007 e 2010 foram 
agora listados corretamente. 
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