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Introdução
Este é o modelo de exame de EXIN Privacy and Data Protection Essentials (PDPE.PR). As regras e
regulamentos do exame do EXIN se aplicam a este exame.
Este exame consiste de 20 questões de múltipla escolha. Cada questão de múltipla escolha possui
um certo número de alternativas de resposta, entre as quais somente uma resposta é a correta.
O número máximo de pontos que pode ser obtido neste exame é 20. Cada resposta correta vale
um ponto. Para ser aprovado você deve obter 13 pontos ou mais.
O tempo permitido para este exame simulado é de 30 minutos.
Boa Sorte!
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Exame simulado
1 / 20
A coleta, armazenamento, modificação, divulgação ou disseminação ilegal de dados pessoais
constitui uma ofensa de acordo com a lei brasileira.
Que tipo de ofensa é essa?
A)
B)
C)
D)

Uma ofensa relacionada ao conteúdo
Uma ofensa econômica
Uma ofensa à propriedade intelectual
Uma ofensa à privacidade

2 / 20
Como a privacidade e a proteção de dados estão relacionadas entre si?
A)
B)
C)
D)

A proteção de dados decorre da privacidade.
A privacidade decorre da proteção de dados.
São a mesma coisa.
Você não pode ter privacidade sem proteção de dados.

3 / 20
Como a “privacidade” está relacionada à “proteção de dados”?
A) Proteção de dados é um conjunto de regras e regulamentos sobre o processamento de dados
pessoais. A privacidade é o resultado da proteção de dados.
B) Privacidade é o direito a ser protegido de uma interferência em assuntos pessoais. A proteção de
dados representa o modo para implementar essa proteção.
C) Privacidade é o direito de manter assuntos pessoais em segredo. Proteção de dados é o direito de
manter os dados pessoais em segredo.
D) Os termos “privacidade” e “proteção de dados” são intercambiáveis. Não há uma diferença real no
significado.

4 / 20
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) está relacionada à proteção de dados pessoais.
Qual é a definição de dados pessoais?
A) Qualquer informação relativa a uma pessoa física identificada ou identificável
B) Qualquer informação que os cidadãos brasileiros queiram proteger
C) Dados que relevam de forma direta ou indireta as origens raciais ou étnicas de uma pessoa, suas
crenças religiosas, e dados relacionados a saúde e hábitos sexuais
D) Preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações
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5 / 20
Que informações são consideradas como dados pessoais, de acordo com a Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD)?
A) Informações sobre uma pessoa que possam comprometer a privacidade daquela pessoa, mesmo
que sejam falsas
B) Qualquer informação relativa a uma pessoa física identificável
C) Informações relativas a uma pessoa física identificável que tenham sido digitalizadas

6 / 20
Que direito dos titulares de dados é definido explicitamente pela Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD)?
A)
B)
C)
D)

Uma cópia dos dados pessoais deve ser fornecida no formato solicitado pelo titular dos dados.
Acesso aos dados pessoais sem qualquer custo para o titular dos dados.
Os dados pessoais sempre devem ser alterados mediante solicitação do titular dos dados.
Os dados pessoais devem ser apagados sempre que isto for solicitado pelo titular dos dados.

7 / 20
Leia a definição abaixo:
“Uma autoridade pública independente que seja estabelecida pelo governo conforme os Artigos 55-A
a 55-K."
Que papel na proteção de dados é definido aqui?
A)
B)
C)
D)

Controlador
Operador
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
Terceiro

8 / 20
Qual função na proteção de dados determina as finalidades e os meios de processamento de
dados pessoais?
A) Controlador
B) O Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (Data Protection Officer - DPO)
C) Operador

Exame simulado EXIN Privacy and Data Protection Essentials (PDPE.PR)

6

9 / 20
O “consentimento livre e informado” é uma base legal para o processamento de dados pessoais de
acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Deve-se documentar a finalidade do
processamento para a qual o consentimento é fornecido.
Em que momento do processo deve ser obtido o consentimento do titular dos dados?
A)
B)
C)
D)

Após a apresentação da especificação da finalidade e antes da coleta dos dados pessoais
Antes que a especificação da finalidade seja concebida e apresentada
Antes do processamento dos dados pessoais
Antes da publicação ou disseminação dos dados pessoais

10 / 20
O processamento de dados pessoais deve satisfazer alguns requisitos de qualidade.
Qual seria um destes requisitos de qualidade definidos pela Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD)?
A)
B)
C)
D)

Os dados processados devem ser arquivados.
Os dados processados devem ser criptografados.
Os dados processados devem ser indexados.
Os dados processados devem ser relevantes.

11 / 20
Leia a definição abaixo:
“O Controlador deve implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para garantir que
(...) sejam processados apenas dados pessoais que sejam necessários para cada finalidade
específica do processamento."
Qual termo da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) está sendo definido?
A)
B)
C)
D)

Conformidade
Proteção de dados como padrão
Privacidade desde a concepção (by design)
Proteção incorporada

12 / 20
Qual é o termo usado para a divulgação ou acesso não autorizados a dados pessoais?
A)
B)
C)
D)

Violação de confidencialidade
Violação de dados
Incidente
Incidente de segurança
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13 / 20
Uma organização de assistência social pretende projetar uma nova base de dados para
administrar seus clientes e os cuidados de que necessitam.
Para legitimar o tratamento, qual seria uma das primeiras medidas importantes a ser tomada?
A) Coletar dados sobre os clientes e a quantidade e tipo de cuidados necessários e fornecidos
B) Elaborar um relatório de impacto sobre a proteção de dados (RIPD) para determinar os riscos do
processamento pretendido
C) Obter o consentimento dos clientes para o processamento pretendido de seus dados pessoais

14 / 20
Um Controlador brasileiro contratou um Operador em um país da África Setentrional para
processar dados pessoais sensíveis, sem qualquer garantia em proteção de dados. Isto foi
descoberto e ele foi penalizado por uma autoridade pública. Seis meses depois, a autoridade
descobre que o Controlador é novamente culpado da mesma transgressão em outra operação de
processamento.
Qual é a multa máxima que a autoridade supervisora pode impor neste caso?
A)
B)
C)
D)

R$ 10 milhões
R$ 20 milhões
R$ 50 milhões ou 2% do volume de negócios globais da empresa
R$ 100 milhões ou 4% do volume de negócios globais da empresa

15 / 20
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) assumirá várias responsabilidades
destinadas a garantir que as regulamentações para proteção de dados sejam cumpridas.
Qual é uma dessas responsabilidades?
A) Avaliar códigos de conduta em relação ao processamento de dados pessoais para setores
específicos
B) Definir um conjunto mínimo de medidas que devem ser adotadas para a proteção de dados pessoais
C) Investigar todas as violações de dados que lhe sejam notificadas
D) Examinar contratos em relação à conformidade com os regulamentos
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16 / 20
Normas Corporativas Globais constituem um meio para facilitar a carga administrativa das
organizações no cumprimento da legislação de proteção de dados.
Como estas regras podem ajudar?
A) Elas permitem que as organizações tenham contratos de apoio com todas as partes envolvidas no
exterior.
B) Elas permitem que as organizações deixem terceiros fora do Brasil processarem os dados pessoais.
C) Elas garantem um nível de proteção de dados unificado em todas as empresas do grupo, facilitando a
transferência internacional de dados pessoais entre elas.
D) Elas evitam que as organizações precisem pedir permissão à Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD) para o processamento dos dados após suas Normas Corporativas Globais serem
aceitas.

17 / 20
O que deve ser feito para que um Controlador possa terceirizar o processamento de dados
pessoais para um Operador?
A) O Controlador deve pedir permissão à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para
terceirizar o processamento dos dados.
B) O Controlador deve perguntar à ANPD se o contrato firmado está em conformidade com seus
regulamentos.
C) O Controlador e o Operador devem preparar uma minuta e assinar um contrato por escrito garantindo
a confidencialidade dos dados.
D) O Operador deve demonstrar ao Controlador que todas as demandas combinadas no Acordo de Nível
de Serviço (ANS) são cumpridas.

18 / 20
Muitas vezes, os funcionários que trabalham com dados pessoais consideram privacidade e
segurança da informação como questões separadas.
Por que isso está errado?
A) A privacidade não pode ser garantida sem a identificação, implementação e monitoramento de
medidas de segurança da informação adequadas.
B) A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) espera que os papéis do Encarregado pelo
Tratamento de Dados Pessoais (Data Protection Officer - DPO) e encarregado de segurança da
informação (security officer) sejam integrados.
C) Os regulamentos identificam medidas de segurança da informação específicas que devem ser
adotadas antes que a manipulação de dados pessoais seja permitida.
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19 / 20
Cookies de sessão constituem um dos tipos de cookies mais comuns.
Qual é a melhor descrição de um cookie de sessão?
A) Ele contém informações sobre o que você está fazendo, por exemplo, os produtos que você seleciona
em um comércio eletrônico antes de efetivar o pedido.
B) Ele revela o histórico do seu navegador para que outros sites possam descobrir que sites você visitou
antes de chegar ali.
C) Ele armazena o histórico do seu navegador para que você possa rastrear onde esteve na internet e
revisitar o(s) site(s), se quiser.
D) Ele coleta seus dados pessoais para que o site possa dirigir-se a você pelo nome e reutilizar suas
configurações quando você retornar.

20 / 20
Às vezes os sites rastreiam os visitantes e armazenam suas informações para fins de marketing.
O site é obrigado a informar o visitante que suas informações estão sendo usadas para fins de
marketing?
A) Sim
B) Não
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Gabarito de respostas
1 / 20
A coleta, armazenamento, modificação, divulgação ou disseminação ilegal de dados pessoais
constitui uma ofensa de acordo com a lei brasileira.
Que tipo de ofensa é essa?
A)
B)
C)
D)

Uma ofensa relacionada ao conteúdo
Uma ofensa econômica
Uma ofensa à propriedade intelectual
Uma ofensa à privacidade

A) Incorreto. Uma ofensa relacionada ao conteúdo envolve a disseminação de declarações racistas,
pornografia (infantil) ou informações que incitem a violência.
B) Incorreto. Ofensas econômicas estão relacionadas ao acesso não autorizado a sistemas (invasão,
disseminação de vírus, etc.) espionagem cibernética, falsificação e fraude.
C) Incorreto. Ofensas à propriedade intelectual são referentes a violações autorais e direitos
relacionados.
D) Correto. Qualquer processamento ilegal de dados pessoais constitui uma ofensa. Fonte: LGPD, Art.
52.

2 / 20
Como a privacidade e a proteção de dados estão relacionadas entre si?
A)
B)
C)
D)

A proteção de dados decorre da privacidade.
A privacidade decorre da proteção de dados.
São a mesma coisa.
Você não pode ter privacidade sem proteção de dados.

A) Incorreto. A privacidade abrange vários conceitos, como privacidade de localização, relacional,
corporal e de informações. A proteção de dados não tem nenhuma relação com eles.
B) Incorreto. Privacidade abrange vários conceitos, como privacidade de localização, relacional, corporal
e de informações. A proteção de dados ajuda a garantir alguns deles.
C) Incorreto. A proteção de dados, por exemplo, não tem nada a ver com privacidade de localização.
D) Correto. A proteção de dados é uma medida necessária para proteger o direito à privacidade. Fonte:
Proteção de Dados Pessoais - Comentários à Lei nº 13.709/2018 (LGPD), p. 16.
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3 / 20
Como a “privacidade” está relacionada à “proteção de dados”?
A) Proteção de dados é um conjunto de regras e regulamentos sobre o processamento de dados
pessoais. A privacidade é o resultado da proteção de dados.
B) Privacidade é o direito a ser protegido de uma interferência em assuntos pessoais. A proteção de
dados representa o modo para implementar essa proteção.
C) Privacidade é o direito de manter assuntos pessoais em segredo. Proteção de dados é o direito de
manter os dados pessoais em segredo.
D) Os termos “privacidade” e “proteção de dados” são intercambiáveis. Não há uma diferença real no
significado.

A)
B)
C)
D)

Incorreto. A privacidade é um direito, a proteção de dados é um meio para garanti-la.
Correto. Fonte: White Paper – Privacidade, Dados Pessoais e GDPR § 1.3 Definições.
Incorreto. A privacidade é um direito, a proteção de dados é um meio para garanti-la.
Incorreto. A privacidade é um direito, a proteção de dados é um meio para garanti-la.

4 / 20
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) está relacionada à proteção de dados pessoais.
Qual é a definição de dados pessoais?
A) Qualquer informação relativa a uma pessoa física identificada ou identificável
B) Qualquer informação que os cidadãos brasileiros queiram proteger
C) Dados que relevam de forma direta ou indireta as origens raciais ou étnicas de uma pessoa, suas
crenças religiosas, e dados relacionados a saúde e hábitos sexuais
D) Preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações

A)
B)
C)
D)

Correto. Esta é a definição oficial da proteção de dados. Fonte: LGPD, Art. 5º, inciso I.
Incorreto. Esta definição é muito genérica.
Incorreto. Esta é a definição de dados sensíveis, não de dados pessoais em geral.
Incorreto. Esta é a definição de segurança da informação da ISO/IEC 27000:2014.
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5 / 20
Que informações são consideradas como dados pessoais, de acordo com a Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD)?
A) Informações sobre uma pessoa que possam comprometer a privacidade daquela pessoa, mesmo
que sejam falsas
B) Qualquer informação relativa a uma pessoa física identificável
C) Informações relativas a uma pessoa física identificável que tenham sido digitalizadas

A) Incorreto. Qualquer afirmação sobre uma pessoa física identificável constitui um dado pessoal de
acordo com a LGPD.
B) Correto. Fonte: LGPD, Art. 5, I.
C) Incorreto. Qualquer afirmação sobre uma pessoa física identificável constitui um dado pessoal de
acordo com a LGPD.

6 / 20
Que direito dos titulares de dados é definido explicitamente pela Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD)?
A)
B)
C)
D)

Uma cópia dos dados pessoais deve ser fornecida no formato solicitado pelo titular dos dados.
Acesso aos dados pessoais sem qualquer custo para o titular dos dados.
Os dados pessoais sempre devem ser alterados mediante solicitação do titular dos dados.
Os dados pessoais devem ser apagados sempre que isto for solicitado pelo titular dos dados.

A) Incorreto. Isso deve ser fornecido em um formato eletrônico, interoperável e estruturado, e que
permita a sua utilização subsequente, mas não necessariamente em qualquer formato especificado
pelo titular dos dados.
B) Correto. Fonte: LGPD, Art. 18, II.
C) Incorreto. Apenas dados errôneos precisam ser retificados.
D) Incorreto. A lei estabelece algumas exceções a este caso, por exemplo, quando os dados são
necessários para o estabelecimento, exercício ou defensa de reclamações legais.
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7 / 20
Leia a definição abaixo:
“Uma autoridade pública independente que seja estabelecida pelo governo conforme os Artigos 55-A
a 55-K."
Que papel na proteção de dados é definido aqui?
A)
B)
C)
D)

Controlador
Operador
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
Terceiro

A)
B)
C)
D)

Incorreto. Fonte: LGPD, Art. 55-A a 55-K.
Incorreto. Fonte: LGPD, Art. 55-A a 55-K.
Correto. Fonte: LGPD, Art. 55-A a 55-K.
Incorreto. Fonte: LGPD, Art. 55-A a 55-K.

8 / 20
Qual função na proteção de dados determina as finalidades e os meios de processamento de
dados pessoais?
A) Controlador
B) O Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (Data Protection Officer - DPO)
C) Operador

A) Correto. O Controlador é a "pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais". Fonte: LGPD, Art. 5, VI.
B) Incorreto. O Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais é a "pessoa indicada pelo controlador
para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados". Fonte: Art. 5, VIII.
C) Incorreto. O Operador é a "pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do Controlador". Fonte: LGPD, Art. 5, VII.
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9 / 20
O “consentimento livre e informado” é uma base legal para o processamento de dados pessoais de
acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Deve-se documentar a finalidade do
processamento para a qual o consentimento é fornecido.
Em que momento do processo deve ser obtido o consentimento do titular dos dados?
A)
B)
C)
D)

Após a apresentação da especificação da finalidade e antes da coleta dos dados pessoais
Antes que a especificação da finalidade seja concebida e apresentada
Antes do processamento dos dados pessoais
Antes da publicação ou disseminação dos dados pessoais

A) Correto. O consentimento só pode ser informado depois que a especificação da finalidade for
apresentada ao titular dos dados. Fonte: LGPD, Art. 5, XII.
B) Incorreto. O consentimento só pode ser informado depois que a especificação da finalidade for
apresentada ao titular dos dados.
C) Incorreto. A coleta de dados pessoais constitui um “processamento” e, como tal, requer o
consentimento livre e informado do titular dos dados.
D) Incorreto. A publicação e a disseminação de dados pessoais constituem um “processamento” e,
como tal, requerem o consentimento livre e informado do titular dos dados.

10 / 20
O processamento de dados pessoais deve satisfazer alguns requisitos de qualidade.
Qual seria um destes requisitos de qualidade definidos pela Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD)?
A)
B)
C)
D)

Os dados processados devem ser arquivados.
Os dados processados devem ser criptografados.
Os dados processados devem ser indexados.
Os dados processados devem ser relevantes.

A)
B)
C)
D)

Incorreto. Nenhum requisito deste tipo é definido pela LGPD.
Incorreto. Nenhum requisito deste tipo é definido pela LGPD.
Incorreto. Nenhum requisito deste tipo é definido pela LGPD.
Correto. Este requisito é definido pela LGPD. Fonte: LGPD, Art. 5, V.
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11 / 20
Leia a definição abaixo:
“O Controlador deve implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para garantir que
(...) sejam processados apenas dados pessoais que sejam necessários para cada finalidade
específica do processamento."
Qual termo da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) está sendo definido?
A)
B)
C)
D)

Conformidade
Proteção de dados como padrão
Privacidade desde a concepção (by design)
Proteção incorporada

A) Incorreto. Conformidade é o estado ou fato que esteja de acordo com ou satisfaça regras e normas.
B) Correto. Como padrão, o mínimo de dados pessoais deve ser processado durante o período mais
curto possível, usando as melhores medidas de segurança possíveis para prevenir um acesso não
autorizado. Fonte: LGPD, Art. 46, § 2º.
C) Incorreto. A proteção de dados desde a concepção refere-se a um projeto que inclua medidas
apropriadas para implementar os princípios de proteção de dados.
D) Incorreto. Proteção de dados incorporada é o resultado da proteção desde a concepção.

12 / 20
Qual é o termo usado para a divulgação ou acesso não autorizados a dados pessoais?
A)
B)
C)
D)

Violação de confidencialidade
Violação de dados
Incidente
Incidente de segurança

A)
B)
C)
D)

Incorreto. Nem toda violação de dados constitui uma violação de confidencialidade.
Correto. Fonte: LGPD, Art. 42.
Incorreto. Nem todo incidente constitui uma violação de dados.
Incorreto. Nem todo incidente de segurança constitui uma violação de dados.
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13 / 20
Uma organização de assistência social pretende projetar uma nova base de dados para
administrar seus clientes e os cuidados de que necessitam.
Para legitimar o tratamento, qual seria uma das primeiras medidas importantes a ser tomada?
A) Coletar dados sobre os clientes e a quantidade e tipo de cuidados necessários e fornecidos
B) Elaborar um relatório de impacto sobre a proteção de dados (RIPD) para determinar os riscos do
processamento pretendido
C) Obter o consentimento dos clientes para o processamento pretendido de seus dados pessoais

A) Incorreto. Coletar dados de saúde é, por definição, "processar dados sensíveis". Dessa forma, a
permissão do titular é necessária primeiro.
B) Correto. Antes de solicitar o consentimento, é necessário avisar o titular sobre os riscos e garantias
que o afetam. E um RIPD tem por objetivo levantar/analisar os riscos e salvaguardas. Fonte: LGPD,
Art. 38.
C) Incorreto. Antes de solicitar o consentimento, é necessário avisar o titular sobre os riscos e garantias
que o afetam. Por isso, um RIPD deve vir primeiro, pois tem a função de levantar/analisar os riscos e
garantias. Fonte: LGPD, Art. 9º, § 1º.

14 / 20
Um Controlador brasileiro contratou um Operador em um país da África Setentrional para
processar dados pessoais sensíveis, sem qualquer garantia em proteção de dados. Isto foi
descoberto e ele foi penalizado por uma autoridade pública. Seis meses depois, a autoridade
descobre que o Controlador é novamente culpado da mesma transgressão em outra operação de
processamento.
Qual é a multa máxima que a autoridade supervisora pode impor neste caso?
A)
B)
C)
D)

R$ 10 milhões
R$ 20 milhões
R$ 50 milhões ou 2% do volume de negócios globais da empresa
R$ 100 milhões ou 4% do volume de negócios globais da empresa

A) Incorreto. A multa máxima corresponde a 2% do volume de negócios globais da empresa ou R$ 50
milhões. Fonte: LGPD, Art. 52, II.
B) Incorreto. A multa máxima corresponde a 2% do volume de negócios globais da empresa ou R$ 50
milhões. Fonte: LGPD, Art. 52, II.
C) Correto. A multa máxima corresponde a 2% do volume de negócios globais da empresa ou R$ 50
milhões. Fonte: LGPD, Art. 52, II.
D) Incorreto. A multa máxima corresponde a 2% do volume de negócios globais da empresa ou R$ 50
milhões. Fonte: LGPD, Art. 52, II.
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15 / 20
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) assumirá várias responsabilidades
destinadas a garantir que as regulamentações para proteção de dados sejam cumpridas.
Qual é uma dessas responsabilidades?
A) Avaliar códigos de conduta em relação ao processamento de dados pessoais para setores
específicos
B) Definir um conjunto mínimo de medidas que devem ser adotadas para a proteção de dados pessoais
C) Investigar todas as violações de dados que lhe sejam notificadas
D) Examinar contratos em relação à conformidade com os regulamentos

A) Correto. Uma das responsabilidades da ANPD é analisar os códigos de conduta em relação às
regulamentações de proteção de dados. Fonte: LGPD, Art. 35.
B) Incorreto. A ANPD fornecerá uma orientação geral sobre o que é considerado um nível de segurança
apropriado. Contudo, ela não vai dizer quais medidas específicas devem ser adotadas para chegar a
esse nível. Mesmo que quisesse, ela não poderia porque não existe uma solução única que funcione
para todos.
C) Incorreto. A ANPD não tem a obrigação, nem a capacidade, de investigar todas as violações de que
tenha conhecimento. Mas investigará aquelas que julgar significativas ou dignas de atenção.
D) Incorreto. A ANPD não é um departamento jurídico. Ela não examinará contratos. Contudo, no
decorrer de uma investigação, eles podem analisar contratos específicos, se necessário.
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Normas Corporativas Globais constituem um meio para facilitar a carga administrativa das
organizações no cumprimento da legislação de proteção de dados.
Como estas regras podem ajudar?
A) Elas permitem que as organizações tenham contratos de apoio com todas as partes envolvidas no
exterior.
B) Elas permitem que as organizações deixem terceiros fora do Brasil processarem os dados pessoais.
C) Elas garantem um nível de proteção de dados unificado em todas as empresas do grupo, facilitando a
transferência internacional de dados pessoais entre elas.
D) Elas evitam que as organizações precisem pedir permissão à Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD) para o processamento dos dados após suas Normas Corporativas Globais serem
aceitas.

A) Incorreto. Normas Corporativas Globais são preparadas para que as organizações não precisem usar
contratos de apoio separados para cada afiliada.
B) Incorreto. Normas Corporativas Globais são válidas apenas dentro de uma organização e em todas
as suas afiliadas. Não são aplicadas a nenhuma outra parte.
C) Correto. Fonte: LGPD, Art. 33, II, c.
D) Incorreto. Um conjunto de Normas Corporativas Globais deve ser autorizado pela ANPD.
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O que deve ser feito para que um Controlador possa terceirizar o processamento de dados
pessoais para um Operador?
A) O Controlador deve pedir permissão à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para
terceirizar o processamento dos dados.
B) O Controlador deve perguntar à ANPD se o contrato firmado está em conformidade com seus
regulamentos.
C) O Controlador e o Operador devem preparar uma minuta e assinar um contrato por escrito garantindo
a confidencialidade dos dados.
D) O Operador deve demonstrar ao Controlador que todas as demandas combinadas no Acordo de Nível
de Serviço (ANS) são cumpridas.

A) Incorreto. Não é necessário pedir a permissão da ANPD para cada caso de terceirização.
B) Incorreto. A ANPD não é um jurídico e não verifica a conformidade de contratos.
C) Correto. Deve haver um contrato por escrito garantindo a confidencialidade dos dados, no qual o
Controlador define os objetivos e os métodos de processamento. As duas partes devem assinar esse
contrato. Fonte: LGPD, Art. 46.
D) Incorreto. Um ANS não é suficiente porque ele enfocará as operações, não definindo
necessariamente os objetivos.
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Muitas vezes, os funcionários que trabalham com dados pessoais consideram privacidade e
segurança da informação como questões separadas.
Por que isso está errado?
A) A privacidade não pode ser garantida sem a identificação, implementação e monitoramento de
medidas de segurança da informação adequadas.
B) A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) espera que os papéis do Encarregado pelo
Tratamento de Dados Pessoais (Data Protection Officer - DPO) e encarregado de segurança da
informação (security officer) sejam integrados.
C) Os regulamentos identificam medidas de segurança da informação específicas que devem ser
adotadas antes que a manipulação de dados pessoais seja permitida.

A) Correto. Privacidade e proteção de dados referem-se à garantia de confidencialidade de dados
pessoais, entre outros. Isto requer a implementação de medidas de segurança. Fonte: LGPD, Art. 46.
B) Incorreto. A ANPD não espera que estes papéis sejam integrados.
C) Incorreto. Os regulamentos especificam os objetivos que devem ser atingidos, mas nenhuma medida
específica que deva ser adotada.
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Cookies de sessão constituem um dos tipos de cookies mais comuns.
Qual é a melhor descrição de um cookie de sessão?
A) Ele contém informações sobre o que você está fazendo, por exemplo, os produtos que você seleciona
em um comércio eletrônico antes de efetivar o pedido.
B) Ele revela o histórico do seu navegador para que outros sites possam descobrir que sites você visitou
antes de chegar ali.
C) Ele armazena o histórico do seu navegador para que você possa rastrear onde esteve na internet e
revisitar o(s) site(s), se quiser.
D) Ele coleta seus dados pessoais para que o site possa dirigir-se a você pelo nome e reutilizar suas
configurações quando você retornar.

A) Correto. Um cookie de sessão é mantido na memória para salvar informações sobre a sessão. Ele é
apagado quando você encerra a sessão. Fonte: White Paper – Privacidade, Dados Pessoais e GDPR § 8.6.3 Cookies.
B) Incorreto. Um cookie de sessão é apagado quando a sessão é encerrada; portanto, não pode ser
usado em uma sessão futura.
C) Incorreto. Um cookie de sessão é apagado quando a sessão é encerrada; portanto, não pode ser
usado em uma sessão futura.
D) Incorreto. Um cookie de sessão é apagado quando a sessão é encerrada; portanto, não pode ser
usado em uma sessão futura.
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Às vezes os sites rastreiam os visitantes e armazenam suas informações para fins de marketing.
O site é obrigado a informar o visitante que suas informações estão sendo usadas para fins de
marketing?
A) Sim
B) Não

A) Correto. O site tem a obrigação de informar ao visitante que suas informações estão sendo usadas
para fins de marketing. Os visitantes têm o direito de recusar o processamento de dados pessoais
referentes a eles para fins de marketing. Fonte: White Paper – Privacidade, Dados Pessoais e GDPR § 8.6.3 Cookies.
B) Incorreto. O site tem a obrigação de informar ao visitante que suas informações estão sendo usadas
para fins de marketing. Os visitantes têm o direito de recusar o processamento de dados pessoais
referentes a eles para fins de marketing.
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Avaliação
A tabela a seguir mostra as respostas corretas às questões apresentadas neste exame simulado.
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Resposta
D
D
B
A
B
B
C
A
A
D
B
B
B
C
A
C
C
A
A
A

Exame simulado EXIN Privacy and Data Protection Essentials (PDPE.PR)

21

Contato EXIN
www.exin.com

