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QUESTÃO 01. Para que um projeto possa ser realizado, é fundamental que definamos a 

metodologia a ser utilizada. No que se refere à metodologia de um projeto, marque a 

alternativa incorreta: 

a. A organização das tarefas do projeto faz parte do processo de metodologia do mesmo.  

b. Metodologia se refere a como iremos realizar um determinado projeto, estabelecendo 

métodos e ferramentas que nos auxiliem a realizar os objetivos.  

c. Metodologia é uma das etapas do escopo do projeto, e deve ser realizada com qualidade para 

que possamos obter o melhor resultado do projeto.  

d. Metodologia se refere a “caminho”, logo nos diz o caminho que devemos seguir para realizar 

um determinado projeto.  

e. Um projeto pode fazer uso várias técnicas e procedimentos em sua metodologia.   

 

QUESTÃO 02. Sobre gerenciamento de custos, é correto afirmar: 

a. O gerenciamento de custos é necessário para que se tenha uma visão de quais recursos serão 

necessários ao projeto.   

b. Ao analisarmos custos em um projeto, devemos ter uma visão comparativa dos custos 

previstos e dos custos realizados.  

c. Mudanças no escopo não interferem com o orçamento de um projeto.  

d. A administração do custo do projeto engloba os processos necessários para assegurar com 

que o projeto será concluído abaixo do orçamento aprovado. 

e. Um projeto que apresenta orçamento acima do estimado não pode ser realizado. 

 

QUESTÃO 03. Sobre gerenciamento de riscos, é correto afirmar:  

a. Riscos são eventos imprevisíveis que podem ocorrer e prejudicar a execução de um 

determinado projeto.  

b. A probabilidade de ocorrência e o impacto do risco são virtualmente a mesma coisa.  

c. A gestão do risco não deve ser conduzida inicialmente como parte da análise de viabilidade 

do projeto, pois não é possível definir riscos antes de iniciar o projeto.  

d. A gestão do risco não deve ser documentada na proposta ou na análise de custo/benefício do 

projeto para não assustar os investidores do projeto.  

e. Os riscos apresentam características diferenciadas em função do ambiente de atuação da 

empresa. 

 

QUESTÃO 04. Marque, entre as alternativas abaixo, a que não representa um exemplo de 

recurso em um projeto de treinamento de pessoal para uma loja varejista:  

a. Manuais impressos para o treinamento.   

b. Funcionário terceirizado realizando a limpeza do auditório nos dias do treinamento. 

c. Funcionários da loja varejista que serão treinados.  

d. Verba para realização do treinamento. 

e. Palestrante que realizará o treinamento.  



 

QUESTÃO 05. Marque a alternativa que associa corretamente as duas colunas: 

a. Planejamento dos Recursos 1. Consiste na identificação dos custos 

unitários, na dimensão de consumo dos 

recursos e no cálculo dos custos de um 

projeto. 

b. Estimativa dos custos 2. Processo de sumarizar todos os custos 

num único documento. 

c. Orçamento dos custos 3. Consiste em acompanhar os custos 

realizados e monitorar seus desvios do 

que foi planejado, propondo ações 

corretivas. 

d. Controle dos custos 4. Envolve determinar o que será usado 

para a realização das atividades do 

projeto. 

 

a. a3 ; b2 ; c3 ; d4 

b. a2 ; b4 ; c2 ; d3 

c. a1 ; b2 ; c3 ; d4 

d. a3 ; b1 ; c4 ; d2 

e. a4 ; b1 ; c2 ; d3 

 

 

QUESTÃO 06. São exemplos de custos diretos e indiretos, respectivamente: 

a. Custos administrativos e custos de pessoal. 

b. Custos de matéria-prima e custos de manutenção referentes a toda a empresa.  

c. Custos de materiais e custos de equipamentos. 

d. Salário de pessoal e benefícios pagos ao pessoal.  

e. Custos gerais e custos administrativos. 

 

 

QUESTÃO 07. Sobre as técnicas para estimativa de custos, marque a alternativa incorreta: 

a. A estimativa por atividade (bottom-up) é contrária à estimativa por analogia (top-down), e or 

isso não devem ser utilizadas juntas em um gerenciamento de custos. 

b. A estimativa por parâmetros utiliza características do projeto (parâmetros) em modelos  

matemáticos para prever os custos do projeto. 

c. A estimativa por analogia (top-down) faz uso de custos reais de projetos anteriores (que 

sejam similares) como base para a estimativa de custo do projeto atual. 

d. Estimativa por atividade (bottom-up): envolve estimar os custos das atividades do 

cronograma, depois somá-los para obter a estimativa total do projeto. 

e. O método mais adequado para estimar custos dependerá da natureza do projeto.  

 



 

Marque Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as afirmações abaixo e, com base nelas, responda as 

questões 8 a 10.  

1. (     ) Na apresentação do projeto, deve-se resumir o que há de mais importante no projeto, 

tomando cuidado para não estragar as surpresas, como dados financeiros, viabilidade 

do projeto ou objetivos.  

2. (     ) A qualidade é aspecto a ser considerado no escopo do projeto, tal como tempo e custo.  

3. (     ) A estrutura analítica do projeto lista todas as atividades do projeto e estabelece entre 

elas uma relação de interdependência. 

4. (     ) O escopo de um projeto é definido em termos de objetivo, cronograma e custo.  

5. (     ) O orçamento define como e quando os recursos serão gastos durante a execução do 

projeto e somente após sua elaboração é possível definir um cronograma de projeto.  

6. (     ) Quando realizamos a apresentação de um projeto, devemos sempre indicar a 

necessidade que deu origem ao projeto e contextualizá-lo. 

7. (     ) Quando elaboramos um cronograma, devemos estabelecer as datas de início e término 

para cada uma das atividades do projeto.  

8. (     ) Público-alvo e cliente do projeto se referem à mesma coisa na elaboração de um 

projeto.  

9. (     ) A análise do risco antecede a identificação do risco nos projetos.  

10. (     ) Devemos monitorar os riscos mesmo que estes sejam considerados de baixa 

severidade para o projeto.  

 

 

QUESTÃO 08. As afirmações 1, 4, 6 e 8 são, respectivamente:  

a. Verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. 

b. Falsa, verdadeira, verdadeira, falsa.  

c. Verdadeira, verdadeira, falsa, verdadeira. 

d. Falsa, falsa, verdadeira, falsa. 

e. Falsa, verdadeira, falsa, verdadeira. 

 

 

QUESTÃO 09. As afirmações 2, 9, 3 e 10 são, respectivamente:  

a. Verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira. 

b. Falsa, verdadeira, verdadeira, falsa.  

c. Verdadeira, verdadeira, falsa, falsa. 

d. Falsa, falsa, verdadeira, verdadeira. 

e. Verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. 

 

 

 



 

QUESTÃO 10. Analise as proposições e marque a alternativa correta. 

I – A afirmação 1 é incorreta, pois devemos ocultar a viabilidade do projeto em sua apresentação, 

mas nunca os objetivos. 

II – As afirmações 3 e 7 estão corretas. 

III – As afirmações 7 e 8 são falsas.  

 

São corretas, as proposições: 

a. Apenas I  

b. Apenas II 

c. Apenas III 

d. Apenas I e III 

e. Apenas II e I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

C B E C E D A D A B 

 


