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Princípios para “Testers” Ágeis 

Fatores Chave para Testes Ágeis 

Práticas de Construção de Confiança para Testes Ágeis 

Dar “feedback” contínuo 

Entregar valor ao cliente 

Facilitar comunicação cara-a-cara 

Ter coragem 

Manter simplicidade 

Praticar a melhoria contínua  

Responder à mudança 

Auto-organizar-se 

Focar nas pessoas 

Divertir-se 

Usar abordagem de “toda a equipa” 

Adotar a mentalidade de testes ágeis 

Automatizar os testes de regressão 

Dar e obter “feedback” 

Construir uma base de práticas essenciais 

Colaborar com os clientes 

Ter a visão da “floresta”/alto-nível 

Guiar o desenvolvimento com exemplos 

Testes exploratórios 

      Testes de funcionalidades 

Aprendizagem contínua 

Sensibilidade para o contexto 

Ser realista 
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Exemplos 

Testes A/B 

Story Tests (written first) 

UX (user experience) testing 

Prototypes 

Simulations 
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Translated by: Sérgio Freire 

Testes Exploratórios 

“Workflows” 

Integração do Sistema 

(orientado ao negócio) 

Testes de Usabilidade 

UAT (Testes de Aceitação do 

Utilizador) 

 

Testes de Performance 

Testes de Carga 

Testes de Segurança 

Atributos de Qualidade 

(..dade) 

 

 
 

 

Testes Unitários 

Testes de Componente 

(ao nível do código) 

Testes de Conectividade 

 

 

 

Foco no Negócio 

Foco na Tecnologia 
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Os Quadrantes dos Testes Ágeis 

fornecem um modelo para refletir 

sobre testar no mundo “agile”. 

O lado esquerdo é sobre guiar o 

desenvolvimento e testar cedo. 

O lado direito é sobre avaliar o 

produto e aprender sobre o que 

ainda está em falta. 

 
 

Testes Manuais/ 

Exploratórios 

A pirâmide de automação é 

um modelo que serve para 

ajudar a planear a 

automação de testes e a 

avaliar os níveis adequados 

onde a implementar. 

Testes Unitários / Testes de Componente 

(testes implementados pelo programador) 

API / Camada de Serviço 

Regras de Negócio 

Testes Funcionais 

Testes de 

“Workflow” 

Através da UI 


