
 

 

  

 

 

PUAD - ANÁLISE TÉCNICA: Aba Requisitos técnicos 

Atividade a executar 

Aba 2 

1. Item de análise dos 

requisitos relacionados. 

 

Assinale, caso os itens abaixo não se 

apliquem ao projeto em análise. 

 

Descreva as exigências 

em cada item 

correspondente, 

quando houver. 

Selecione a situação de 

cada item. 



 

 

 

 

 

 

2. Item de 

análise dos 

requisitos 

relacionados. 

 

Descreva as 

exigências em 

cada item 

correspondente, 

quando houver. 

Assinale, caso os itens abaixo não se 

apliquem ao projeto em análise. 

Selecione a 

situação de cada 

item. 

 



 

 

 

3. Item de 

análise dos 

requisitos 

relacionados. 

 

Descreva as 

exigências em 

cada item 

correspondente, 

quando houver. 

 

Selecione a 

situação de cada 

item. 

Assinale, caso os itens abaixo não se 

apliquem ao projeto em análise. 



 

 

 

Assinale, caso os itens abaixo não se 

apliquem ao projeto em análise. 

Descreva as 

exigências em 

cada item 

correspondente, 

quando houver. 

4. Item de 

análise dos 

requisitos 

relacionados. 

 

 

Selecione a 

situação de cada 

item. 



 

 

 

5. Item de 

análise dos 

requisitos 

relacionados. 

 

Selecione a 

situação de cada 

item. 

6. Item de 

análise dos 

requisitos 

relacionados. 

 

Assinale, caso os itens abaixo não se 

apliquem ao projeto em análise. 

Descreva as 

exigências em cada 

item correspondente, 

quando houver. 

Assinale, caso os itens 

abaixo não se apliquem 

ao projeto em análise. 



 

 

 

 

7. Item de 

análise dos 

requisitos 

relacionados. 

 

Selecione a 

situação de cada 

item. 

Assinale, caso os itens abaixo não se apliquem ao 

projeto em análise. 

Descreva as 

exigências em cada 

item correspondente, 

quando houver. 



 

 

 

  

Antes de concluir, 

faça a revisão das 

informações 

prestadas. 

Clique para salvar as informações, caso 

não possa concluir a análise no momento. 

 

8. Para outras 

exigências não 

relacionadas 

acima, se 

houver. 

 

7. Item de 

análise dos 

requisitos 

relacionados. 

 

Selecione a 

situação de cada 

item. 
Descreva as 

exigências em cada 

item correspondente, 

quando houver. 

Assinale, caso os itens abaixo não se 

apliquem ao projeto em análise. 


