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1) Desenhe um diagrama de setas para o projeto a seguir. Em seguida, calcule o IC, TC, IT, TT e Folga para 

as atividades e identifique o caminho crítico. O prazo para a atividade ser realizada foi estimado em 10 

dias.  

Atividade Atividade que antecede 
Duração da atividade 

em dias 

A - 3 

B - 4 

C A 4 

D A 3 

E B 3 

F B 2 

G D, E, F 2 

 

2) Calcule as datas de IC, TC, IT e TT e a folga para cada atividade no diagrama a seguir e identifique o 

caminho crítico par a o projeto. O projeto pode ser concluído em 10 dias? 

 

 

3) Calcule as datas de IC, TC, IT e TT e a folga para cada atividade no diagrama a seguir e identifique o 

caminho crítico para o projeto. O projeto pode ser concluído em 10 dias? 

 



Para as questões abaixo, marque apenas uma (1) alternativa.  

 

4) Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. É 

característico de um projeto:  

a) Ter início, meio e fim definidos. 
b) Possuir um objetivo que atenda as expectativas de todas as partes interessadas. 
c) Criar um produto, serviço ou resultado único.  
d) Ter atividades com folga positiva.  
e) Ter um caminho crítico.  
 

5) Sobre gerenciamento de projetos, marque a alternativa incorreta:  

a) O gerenciamento de projetos pode ser realizado em cinco grupos de processos: iniciação, 
planejamento, execução, monitoração e encerramento.  

b) Todo projeto apresenta problemas, e por isso devemos gerenciar os riscos do projeto.  
c) O cronograma de um projeto nos ajuda a administrar as atividades do projeto no tempo.  
d) O orçamento de um projeto está estreitamente relacionado ao cronograma do projeto.  
e) O escopo de um projeto limita o que será feito no projeto.  
 

6) Sobre governança de um projeto, é correto afirmar:  

a) A governança do projeto é uma função de execução que está alinhada com o modelo de governança 
da organização e que engloba o ciclo de vida do projeto. 

b) A governança do projeto envolve as partes interessadas e reformula políticas, procedimentos e 
padrões documentados, responsabilidades e autoridades para atender apenas os clientes do 
projeto. 

c) A governança responsabiliza o gestor pela tomada de decisões no projeto, a qual sempre deve ser 
precedida por uma consulta a cada uma das partes interessadas de modo a alinhar interesses.  

d) Ela inclui uma estrutura para a tomada de decisões relativas ao projeto, define papéis, 
responsabilidades e obrigação de prestação de contas para o sucesso do projeto, e determina a 
eficácia do gerente de projetos. 

e) Nenhuma das alternativas acima está correta.  
 

7) Observe a gravura e marque a alternativa incorreta:  

 



a) Em um dado projeto, o custo das mudanças aumenta à medida em que um projeto se aproxima de 
sua conclusão.  

b) Quanto maior o tempo de projeto, maior a probabilidade de que ocorram problemas nele.  
c) Quanto maior o risco e incerteza em um projeto, maior o custo de se mudar algo nele. 
d) O início de um projeto é o momento certo para verificar se há algo a ser modificado.  
e) A incerteza em relação diminui à medida em que ele avança, ao contrário do custo de se mudar 

algo, que aumenta.  
 

8) Sobre ciclos de vida de um projeto, podemos afirmar que:  

a) O ciclo de vida apresenta cinco fases definifas: iniciação, organização, preparação, execução e 
encerramento.  

b) Os custos de um projeto são mais altos na fase que identificamos como organização e preparação.  
c) Existem ciclos de vida adaptativos, iterativos, predeterminados e incrementais.    
d) O projeto apresenta fases sobrepostas quando fases do ciclo de vida começam depois que fases 

anteriores tenham sido concluídas.   
e) O projeto apresenta fases sequenciais quando uma fase do ciclo de vida ser impedida de começar 

até que a anterior seja concluída. 
 

9) Em um projeto, as atividades podem ser agrupadas em grupos de processos de acordo com a fase do 

projeto em que estão relacionadas. Em relação aos processos de gerenciamento de projetos, podemos 

afirmar que:  

a) Os grupos de processos de planejamento e grupos de processos de monitoramento são ativos 
apenas no início do projeto.   

b) É importante que os patrocinadores do projeto estejam relacionados às atividades do grupo de 
processos de iniciação do projeto.  

c) Os grupos de processos podem ser resumidos pelas fases do ciclo de vida do projeto. 
d) O grupo de processos de encerramento possui menos atividades do que o grupo de processos de 

iniciação.  
e) O gerenciamento da qualidade só pode ser realizado nas atividades do grupo de processos da 

iniciação do projeto.  
 

10) Sobre o gerenciamento da integração do projeto, marque a alternativa incorreta: 

a) A necessidade do gerenciamento da integração do projeto fica evidente em situações onde os 
processos semelhantes de um projeto interagem. 

b) O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e atividades para identificar, definir, 
combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro dos grupos de processos de 
gerenciamento do projeto. 

c) O gerenciamento da integração do projeto inclui fazer escolhas sobre alocação de recursos, 
concessões entre objetivos e alternativas conflitantes e gerenciamento das dependências mútuas 
entre as áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos. 

d) O gerenciamento da integração do projeto também inclui as atividades necessárias para gerenciar 
documentos para garantir a consistência com o plano de gerenciamento do projeto e entregas de 
produto, serviço ou capacidade. 

e) As entregas do projeto também podem precisar ser integradas às operações em progresso da 
organização executora ou da organização do cliente e ao planejamento estratégico de longo prazo 
que considera problemas ou oportunidades futuras. 

 



11) Marque verdadeiro (V) ou falso (F) para a questão abaixo e depois assinale a alternativa correta.  

(    ) Orientar e gerenciar o trabalho do projeto é o processo de liderança e realização do trabalho 
definido no termo de abertura do projeto e implementação das mudanças aprovadas para atingir 
os objetivos do mesmo. 

(    ) Desenvolver o termo de abertura do projeto é o processo de desenvolver um documento que 
formalmente autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente do projeto a autoridade 
necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto. 

(    ) Monitorar e controlar o trabalho do projeto é o processo de acompanhamento, análise e registro 
do progresso para atender aos objetivos de desempenho definidos na conclusão do projeto.  

(    ) Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto é o processo de definir, preparar e coordenar 
todos os planos auxiliares e integrá-los a um plano de gerenciamento de projeto abrangente. 

(    ) Encerrar o projeto ou fase é o processo de finalização da maioria das atividades dos grupos de 
processos de gerenciamento do projeto para encerrar formalmente o projeto ou a fase. 

 

a) V-V-F-V-F 
b) V-F-F-F-V 
c) F-V-F-V-F 
d) V-F-V-F-V 
e) F-V-V-V-F 
 

12) Marque verdadeiro (V) ou falso (F) para a questão abaixo e depois assinale a alternativa correta.  

(    ) O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para assegurar que o 
projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com 
sucesso. 

(    ) O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente com a definição e 
controle do que está e do que não está incluso no projeto. 

(    ) A conclusão do escopo do produto é medida em relação ao plano de gerenciamento do projeto. 
(    ) Planejar o gerenciamento do escopo é o processo de criar um plano de gerenciamento do escopo 

do projeto que documenta como tal escopo será definido, validado e controlado. 
(    ) Definir o escopo é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do 

produto e só pode ser realizada ao término do planejamento do projeto.  
 

a) V-V-F-V-F 
b) V-F-F-F-V 
c) F-V-F-V-F 
d) V-F-V-F-V 
e) F-V-V-V-F 
 

13) Sobre cronogramas do projeto, marque a alternativa correta:  

a) O início cedo e o início tarde de um projeto podem apresentar a mesma data em um dado projeto.  
b) O término cedo indica o mais cedo que podemos começar uma determinada atividade em um 

projeto. 
c) Todos os projetos apresentam um caminho crítico. 
d) A folga de uma atividade é representada pela diferença entre o início cedo e o início tarde.  
e) Quando uma atividade é precedida por duas com valores de término cedo diferentes, devemos 

utilizar o menor valor entre as duas.  
 


