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ENTENDENDO O CONCEITO DE BIG DATA
Apesar do nome Big Data (megadados em português) ser conhecido desde a década de 60, seu
grande boom aconteceu em 2011 tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nada esclarecedor ainda, não é?
A definição é simples: trata-se de grandes volumes de dados armazenados, velocidade e variedade. De forma
analítica, esses dados são classificados em:
Não estruturado:
E-mails, fotos, vídeos, mensagens de texto, músicas, geolocalização (GPS), produtos e lojas ecommerce, cada uma com uma linguagem.
Estruturado:
Informações básicas e geralmente criptografadas.
Quando todas essas informações são unidas, estruturadas e codificadas, precisam ter unidade para
serem interpretadas. Neste momento entra o profissional especialista no assunto, também conhecido como
especialista em Business Intelligence(BI).
Big Data é um conceito desenvolvido para unir e interpretar informações, prevendo tendências e
ajudando na tomada de decisões estratégicas. Por exemplo: se analisarmos determinadas publicações ou buscas
de um determinado tema, mudanças climáticas e alguns tipos de compras, pode-se determinar ondas de
doenças. É estatística em favor da prevenção, da produtividade, dos negócios.
QUER TRABALHAR COM BIG DATA?
O profissional que tem interesse em trabalhar na área, deve possuir características tanto técnica
como conhecimento em negócios. O caminho que recomendamos e adquirir conhecimento através das
ferramentas utilizadas.
Além das ferramentas, o interessado na área deve desenvolver conhecimentos técnicos em
programação, Linux e Modelagem de Dados. Conhecer sobre o negócio ou os processos da empresa e ter
noções mínimas de estatísticas e matemática aplicada a dados.
As áreas de atuação de um profissional em Big Data podem ser classificadas de 3 maneiras:
ADMINISTRADOR
Responsável por manter os ambientes e ferramentas funcionando. Um profissional mais técnico
que necessita de conhecimento em sistemas operacionais, principalmente em Linux, arquitetura de hardware
e redes, a fim de, garantir melhor performance das ferramentas.
DESENVOLVEDOR
Responsável por desenvolver os processos de captura, transformação e carga de dados. O perfil
do profissional tende a exigir conhecimentos de programação e das ferramentas utilizadas nos processos. Além
disso, desenvolve novas rotinas e processos relacionados as necessidades de negócio.
CIENTISTA OU ANALISTA DE DADOS
Responsável por atender as demandas das áreas de negócio ou planejamento da empresa. Está
mais ligada as áreas de negócios devendo ter o conhecimento das ferramentas de consulta e acesso aos dados,
como noções de estatística.
(cetax.com.br)
Big Data Analytics
Há alguns anos, um número cada vez maior de organizações, de diversos portes e segmentos, vem
empregando a filosofia de Big Data Analytics como ferramenta de apoio estratégico.
O objetivo é simples: melhorar seus processos de trabalho e adquirir insights valiosos acerca
das tendências de mercado, comportamento dos consumidores e suas expectativas.
Todos esses indicativos representam para as corporações a possibilidade de tomar decisões mais
precisas e, sobretudo, antecipadas à concorrência. Decisões que, em um cenário de extrema competitividade,
podem ser o divisor entre o sucesso e a estagnação do seu negócio.
Se você não quer ser colocado à margem na disputa pela liderança de seu segmento, vale a pena
investir alguns minutinhos de seu tempo na leitura deste artigo e descobrir um pouco mais sobre o poder dessa
ferramenta fenomenal para o seu negócio. Confira!
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Matérias-primas de Big Data Analytics
Big Data Analytics é o trabalho analítico e inteligente de grandes volumes de dados, estruturados
ou não-estruturados, que são coletados, armazenados e interpretados por softwares de altíssimo desempenho.
Trata-se do cruzamento de uma infinidade de dados do ambiente interno e externo, gerando uma espécie
de “bússola gerencial” para tomadores de decisão. Tudo isso, é claro, em um tempo de processamento
extremamente reduzido.
Algumas das fontes usadas por um software de Big Data Analytics:
• Dados extraídos de ferramentas de Inteligência de Negócios (Business Intelligence – BI);
• Arquivos de log de servidores web;
• Conteúdos de mídias sociais;
• Relatórios empresariais;
• Textos de e-mails de consumidores à empresa;
• Indicadores macroeconômicos;
• Pesquisas de satisfação;
• Estatísticas de ligações celulares capturadas por sensores conectados à “internet das coisas”;
• Bases de dados das empresas de cartão de crédito;
• Programas de fidelidade;
• Reviews de produtos nos sites das empresas.
As vantagens comerciais de Big Data Analytics
Ao extrair e combinar resultados de todas as fontes listadas no tópico anterior, soluções de Big
Data Analytics podem entregar informações extremamente importantes para a melhoria do desempenho de
qualquer tipo de empresa no mercado. Curioso para entender como isso acontece?
O ponto de partida é a viabilização de análises profundas de um público por região. Ao saber quais
são os produtos mais procurados e desejados em um determinado local, é possível direcionar as vendas para
aquele lugar e até mesmo melhorar o sistema de logística para tornar o atendimento mais eficiente (lembrando
que tudo isso pode acontecer em tempo real).
Desenvolvimento de produtos
Com a utilização de ferramentas de Big Data Analytics, as empresas conseguem desenvolver
produtos capazes de realmente se conectarem aos consumidores.
A coleta de insights concretos produzidos pelos consumidores, por meio da mineração de dados,
gera um maior conhecimento acerca deles (o que abrange suas ambições, personalidades e preferências) e
também sobre o que eles acham das marcas. Com essas informações, torna-se possível desenvolver uma
mercadoria ou serviço que seja, de fato, uma solução para eles.
Data-driven Marketing
O mundo dos negócios está cada vez mais baseado em dados e métricas para auxiliar nas tomadas
de decisão, e o marketing das empresas não foge a esta regra. Ferramentas de Big Data Analytics ajudam
gestores e equipes de marketing a analisarem os imensos volumes de dados gerados por ações e campanhas –
se focarmos apenas em marketing digital, podemos falar de leads, cliques, views, oportunidades, conversões e
mais uma dezena de métricas – e extraírem desse montante informações valiosas para estratégias futuras.
Desta forma, é possível mapear assertivamente o que está dando resultado, o que pode ser alterado
ou descartado e, consequentemente, otimizar o ROI do marketing das empresas.
Diminuição do churn (saída de clientes)
Clientes propensos a cancelar a utilização de um produto ou serviço fornecem indicações sutis,
por meio do seu comportamento, de que estão prestes a suspender as atividades. Big Data Analytics, por meio
do desenvolvimento do perfil 360º de públicos-alvo, ajuda as empresas a identificarem estes sinais de forma
preditiva e a terem tempo de agir para evitar a perda do consumidor.
De posse dos dados e insights gerados pela análise preventiva, torna-se possível estruturar na sua
empresa um modelo de prevenção de churn. Esta é a ferramenta que lhe fornecerá índices que servirão como
base para disparar ações focadas naqueles clientes que são possibilidades reais de abandono, fazendo com que
seus esforços tenham resultados otimizados.
(bigdatabusiness.com.br)
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Arquitetura Big Data

(canaltech.com.br)
Coletânea:
A coletânea é única e válida para as 02 (duas) propostas. Leia toda a coletânea e selecione o que julgar pertinente para
a realização da proposta escolhida. Articule os elementos selecionados com sua história de leituras e suas reflexões.

Fuja das generalizações, clichês, lugares-comuns e frases feitas.
Seu texto deve obrigatoriamente conter um título.
O texto deve ter, no máximo, 25 linhas.

Tema A:
“Como o BIG DATA facilita o sucesso de uma empresa?”

Tema B:
“O BIG DATA é uma forma de violar a privacidade do indivíduo?”

Sites de notícia são, de forma indiscutível hoje, a principal fonte de informação utilizada pela população.
Porém, para aprender efetivamente com eles, é necessário compreender duas condições: saber lê-los e poder
acessá-los. Por mais que sejam fontes comuns de informação, para a população ainda há uma questão
instransponível quando a primeira condição não pode ser satisfeita. Há também um número considerável
que tem problemas com a segunda.
Analise as afirmações:
I. Em ‘saber lê-los’, ‘-los’ remete a ‘sites de notícias’;
II. A expressão ‘primeira condição’ retoma ‘saber lê-los’;
III. A palavra ‘segunda’refere-se a ‘poder acessá-los’.

1. Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I;
apenas II;
apenas I e II;
apenas II e III;
I, II e III.
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2. Analise as palavras destacadas em cada alternativa e aponte aquela que não apresenta ambiguidade:
a)
b)
c)
d)
e)

Pagar INSS já custa demais, dizem especialistas;
Empresas rejeitam menos profissionais mais experientes;
Consigo me preparar também trabalhando em coisas mais cansativas;
É um erro imaginar que o profissional do futuro será aquele que melhor lidar com a tecnologia.
NDA

3. Escolha a alternativa em que a sequência de conjunções preenche corretamente as lacunas dos
enunciados abaixo:
1. Forcou demais ____ se machucou.
2. Não dormiu nada bem, ____ o barulho da festa não o deixou descansar.
3. O design parece, ____ a potência é fundamental.
4. Estudou muito, ____ é capaz de fazer a apresentação tranquilamente.
5. Sempre tenha em mente _____ experiências vividas podem servir no futuro.
a)
b)
c)
d)
e)

porque, todavia, portanto, logo, entretanto;
por isso, porque, mas, portanto, que;
logo, porém, pois, porque, mas;
porém, pois, logo, todavia, porque;
entretanto, que, porque, pois, portanto.

4. O período abaixo em que as orações estão ligadas num sentido de oposição:
a)
b)
c)
d)
e)

A namorada desejou e não fez;
O avô achava a casa tão bonita que a revista ia se interessar em fotografá-la;
O presidente defendeu a opção do partido, e logo os partidários estavam a favor;
Ele não tem grandes feitos, não entende essa vaidade de mostrar.
Irão perder o respeito, a situação demonstra tudo.

Nenhum mais afirmava ainda existissem formas.

5. Há no Período acima:
a)
b)
c)
d)
e)

uma oração principal e uma subordinada;
três orações subordinadas;
uma oração subordinada reduzida;
uma oração subordinada subjetiva;
uma oração subordinada objetiva indireta.

6. As orações subordinadas substantivas que aparecem abaixo são subjetivas, com exceção de:
a)
b)
c)
d)
e)

Decidiu-se que o carro subiria de valor;
É muito importante que o indivíduo, uma vez ou outra, pense sobre sua conduta.
Ignoras quanto custou minha casa?
Questionou-se ao Gerente quando seríamos atendidos.
Convinha-nos que ele estivesse presente à palestra.
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7. A obra e autor que pertencem ao Realismo Português são:
a)
b)
c)
d)
e)

Castro Alves e ‘Espumas Flutuantes’;
Eça de Queiróz e ‘Os Maias’;
Machado de Assis e ‘Memórias Póstumas de Brás Cubas’;
José de Alencar e ‘O Guarani’;
NDA

Mesmo com uma dieta alimentar rígida, a tendência é o retorno ao peso original.

8. Todas as palavras abaixo substituem ‘rígida’ no enunciado sem prejuízo, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

rigorosa;
austera;
severa;
íntegra;
séria.

9. A vírgula presente no enunciado utilizado na questão anterior tem a função de:
a)
b)
c)
d)
e)

aposto, ou seja, explicação;
hipérbato, ou seja, inversão;
aposto, ou seja, inversão;
hipérbato, ou seja, explicação;
vocativo, ou seja, chamando alguém.
10. “Não sei onde pegou minha mão, no pescoço talvez...” A oração é classificada como:

a)
b)
c)
d)
e)

subordinada substantiva objetiva direta;
subordinada substantiva predicativa;
subordinada substantiva apositiva;
subordinada principal;
subordinada substantiva objetiva indireta.
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Text I – THE Duchess of Cambridge visited a Primary School in Oxford yesterday
proudly showing off her baby bump - but that's not what caught our attention.
While she was waving at teachers and pupils, we noticed Kate's middle fingers all look exactly the SAME
length.
As she held a small black clutch, it was clear her ring and index fingers looks almost identical - so what does
this mean for her?
According to scientists, it's unusual to have your middle fingers as identical length,
as most people have a slightly longer ring or index finger.
Similar ring and index finger lengths are associated with good memory, according
to the Norwegian University of Science and Technology.
People with them are also more likely to be married, according to medical journal
Evolution and Human Behaviour, although are also at greater risk of anxiety and
depression.
This is due to the person being exposed to more female hormones and less
testosterone in the womb.
Also, if your fingers are different lengths, this can also reveal surprising traits about yourself.
According to scientists at the Institute of Cancer Research, men who have index fingers longer than ring fingers
are significantly less likely to develop prostate cancer.
Long index fingers correlate with a high risk of breast cancer, although also indicate greater fertility, and a
lower risk of early heart disease.
They can also be linked to schizophrenia, allergies, eczema, and hay fever.
Kate is due to have her third child next month, so is completing her last few engagements ahead of the birth.
The mum of two visited the school to learn more about Family Links, an Oxford-based charity dedicated to
integrating mental health support in schools.
She spoke with students and their parents who have overcome challenges with the charity, which hosts
workshops and programmes for pupils suffering from mental health issues.
Source:https://www.thesun.co.uk/fabulous/5746261/kate-middleton-fingers-same-length-meaning/

11. What are the qualities/traits and disadvantages of a person who has similar ring and index fingers
lengths? (TEXT COMPREHENSION)

a)
b)
c)
d)
e)

The person has more female hormones;
This person is more likely to be married and has a great risk of anxiety and depression;
The person has less testosterone in the womb;
Someone is likely to develop prostrate cancer;
A high risk of breast cancer and a lower risk of early heart disease.
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12. […] “men who have index fingers longer than ring fingers are significantly less likely to develop” […]
(ADVERB MEANING)
a)
b)
c)
d)
e)

It seems to be;
It looks like;
It appears;
It will probably happen;
It will end up.

13. What was the main purpose of Kate’s visit to Pegasus Primary School in Oxford? (TEXT
COMPREHENSION)
a)
b)
c)
d)
e)

To learn more about family links;
To visit her children’s school to meet teachers and pupils;
To complete her last few engagements before her third baby’s birth;
To learn about her children’s educational program;
To be popular among parents and students.

Text II: Drabble

Source: www.gocomics.com/comics/collections/1721305/newcollection - 1521330704

14. When Norman says: ”Nope. I prefer newspapers!” (WORD MEANING)
a)
b)
c)
d)
e)

Yep;
Cool;
No;
Ok;
Good.
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15. “Don’t worry. I hardly ever look at my phone.” (ADVERB SYNONYM)
a.
b.
c.
d.
e.

Frequently;
Usually;
Often;
Always;
Rarely.

Text III : Science Mourns Stephen Hawking’s death.
Stephen Hawking, one of the most
influential physicists of the twentieth
century and perhaps the most celebrated
icon of contemporary science, has died at
the age of 76.
The University of Cambridge confirmed
that the physicist died in the early hours of
14 March at his home in Cambridge,
England.
Since his early twenties, Hawking had lived
with amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a
disease in which motor neurons die, leaving
the brain incapable of controlling muscles.
Hawking’s health had been reportedly
deteriorating; just over a year ago, he was
hospitalized during a trip to Rome.
His death was marked by statements from scientists around the world. Astrophysicist Neil DeGrasse Tyson,
the director of the Hayden Planetarium in New York City, wrote on Twitter: "His passing has left an intellectual
vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of
spacetime that defies measure."
One of Hawking’s former students at Cambridge, theoretical physicist Raphael Bousso, told Nature that his
teacher was a brilliant physicist who also excelled at communicating science to the public. “These are two
distinct skills. Stephen excelled at both.”
Bousso, now at the University of California at Berkeley, recalls how he had to learn to shake off his awe and
relax around Hawking. “Stephen was a joyful and lighthearted person, not to be burdened by excessively
respectful and convoluted interactions,” he says.
Source:https://www.scientificamerican.com/article/science-mourns-stephen-hawkings-death1/

16. How old was Hawking when he began having his disease? (TEXT COMPREHENSION)
a)
b)
c)
d)
e)

He was 76;
Since he was born;
Since his early twenties;
Just over a year ago;
None of the answers above.
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17. One of Hawking’s former students at Cambridge, theoretical physicist Raphael Bousso, told Nature […}
(MEANING)
a)
b)
c)
d)
e)

Related to the past;
Related to the future;
Today’s student;
When Hawking taught at Oxford University;
None of them.

18. His death was marked by statements from scientists around the world.” (CORRESPONDENT VERB)
a)
b)
c)
d)
e)

To dye;
To dig;
To dive;
To die;
To diddle.

Text IV – Barcelona’s Ivan Rakitic “would open the door right now” on a Neymar return after reports
he is unhappy at PSG.
Ivan Rakitic would welcome Neymar back to Barcelona with open
arms amid rumours the Brazillian wants to leave PSG.
Neymar moved from Barcelona to PSG for a world record fee last
summer, after the French side met his £198million buyout clause.
But it emerged that the 26-year-old wants to leave after they
crashed out of the Champions League again, this time losing 5-2
to Real Madrid on aggregate.
It was reported that Neymar asked Barcelona about a potential
return just hours before that defeat, opening up the chance for a
sensational return to his former club.
PSG head coach Ernesto Valverde denied the reports that his star
forward wanted to leave in the wake of their humbling defeat to
Madrid.
Former team mate Rakitic talked up the chances of a return, admitting that he would love to have Neymar back
in the side despite the fact Barcelona are flying without him.
Speaking after Saturday's 2-0 win against Malaga, Rakitic said: 'He has not told me anything, but if it's up to
me, I would open the door right now.
Source:
www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5487385/Barcelonas-Ivamn-Rakitic-open-doorNeymar-return.html

19. “Speaking after Saturday’s 2-0 win against Malaga, Rakitic said: He has not told me anything, but it’s up
to me, I would open the door right now”. “ (MEANING)
a)
b)
c)
d)
e)

To refuse;
To depend on;
To accept;
To deny;
To appreciate.
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20. “Ivan Rakitic would welcome Neymar back to Barcelona with open arms amid rumours the Brazilian
wants to leave PSG.”
a)
b)
c)
d)
e)

(SYNONYM)

Because;
Although;
Before;
After;
In/into the middle.
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