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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões. 

 

TEXTO:  

Em um desses dias, um consultor me contou uma pequena história sobre o mundo dos negócios que 

me fez pensar. Na hora de disputar um cargo executivo, realmente o que importa não é ser o melhor, mas, 

sim, ser melhor em comparação aos outros.  

Dois executivos participavam de um safári na África. Tudo estava tranqüilo até que, durante um  

5   passeio em um vale descampado, eles estavam longe do jipe que os conduzia, quando um leão apareceu 

no horizonte. Um dos executivos rapidamente trocou as b ponderou:  

–– Você não pode correr mais rápido do que um leão.  

10   E recebeu como resposta:  

–– Eu não tenho que correr mais do que o leão. Basta correr mais rápido do que você.  

 
SCHELLER, Fernando. Uma história para refletir sobre o mundo dos negócios chance/2011/05/23/  uma historia para pensar . 

 

Questão 01 (Peso 1) A narrativa ilustra um caso de  

A) insensatez e de credibilidade no impossível.  

B) aceitação de desafios e de capacidade de liderança.  

C) subestima à habilidade do outro e  

D) exemplo de superação e de compromisso com a alteridade. 

E) situação nova e de habilidade de resolução do inesperado.  

 

Questão 02 (Peso 2) O fato narrado pode ser sintetizado pelo provérbio transcrito em  

A) “Cachorro que late não morde.”  

B) “Não medram galinhas onde a raposa mora.”  

C) “Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca.” 

 D) “Os sábios não dizem o que sabem e os tolos não sabem o que dizem.”  

E) “Não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado.”  

 

Questão 03 (Peso 1) O sentido original do fragmento transcrito  

A) “um consultor me contou uma pequena história sobre o mundo dos negócios me foi contada por  

B) “mas, sim, ser melhor em comparação aos outros comparação aos outros. 

C) “quando um leão apareceu no horizonte.” (linhas 5 e 6)  

D) “–– Eu não tenho que correr mais do que o leão.” leão.  

E) “Basta correr mais rápido do que você.”  

 

Questões 4 (Peso 1) Considerando-se as características dos projetos, pode  

A) Ao considerar-se o final de um projeto, diz  

B) Um projeto, ao contrário das atividades do cotidiano, destaca meses.  

C) Um projeto pode ser criado para atender a nichos específicos de negócio ou oportunidades de mercado.  

D) Considera-se que gerentes de projetos possam executar tanto atividades técnicas quanto gerenciais. 

E) Qualidade do produto ou serviço não é fator determi  

 

 

 

 

 

 



 

Questões 5 (Peso 2) Uma metodologia de gerência de projetos para uma organização consiste na 

descrição das etapas detalhadas de como os projetos serão planejados e controlados. Essas etapas são 

normalmente traduzidas em cinco fases, que o segmentarão de modo que seja possível com segurança, 

mantendo efetivo controle sobre o projeto em andamento. A partir das informações dadas, está 

incorreto 

 A) A fase de iniciação inclui ações para planejar objetivos de negócio. 

 B) A fase de controle assegura que os objetivos do projeto estão sendo atingidos, através da monitoração e 

da avaliação do seu progresso. 

 C) A fase de execução envolve coordenar  

D) Os planos do projeto, na fase de planejamento, são criados definindo como cada área de conhecimento de 

projeto se aplica ao projeto específico.  

E) Na fase de encerramento inclui-se a formalização do aceite do de forma organizada os trâmites 

envolvidos para tal.  

 

Questões 6 (Peso 3) Conforme a metodologia de gerenciamento de projetos consolidada pelo fases de 

um projeto podem ser visualizadas pelos respectivos cinco grupos de processos de gerenciamento 

requeridos a qualquer projeto. Com base nessa informação, marque com  

(  ) O grupo de processos de iniciação integra pessoas e atividades, conforme estabelecido no plano de 

gerenciamento do projeto. 

(  ) Os processos de monitoramento e controle identificam variações nas atividades, se comparadas ao plano 

de gerenciamento estabelecido. 

(  ) Na fase de execução será apresentada a definição de escopo e autorizado o início do projeto. 

(  ) Na fase de planejamento cabe o refinamento dos objetivos do projeto e o planejamento das ações para 

alcançar estes objetivos. A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a  

A) V V V V  

B) V F F V  

C) V F V F  

D) F V V F  

E) F V F V  

 

Questões 7 (Peso 3) O Project Management Institute (PMI projeto. Baseando-se no conhecimento 

dessas áreas, marque com   
(  ) A área da qualidade visa assegurar a identificação, a análise, o planejamento, o monitoramento e o 

controle dos riscos do projeto. 

( ) O escopo do projeto se propõe a descrever sucintamente tudo o que será contemplado com a realização 

do projeto.  

(  ) A integração se preocupa em assegurar que o projeto será concluído no prazo estimado. ( ) A área de 

aquisição deve assegurar que o projeto atende 

 ( ) O adequado controle dos custos visa assegurar que o projeto seja concluído dentro do orçamento 

aprovado 

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) V V V V V  

B) F V V V F  

C) F V F F V  

D) V F F F V  

E) V V V F F 

  

Questões 8 (Peso 1) Considerando-se as características do processo de seqüenciamento de tarefas e 

atividades dentro da fase de planejamento de um projeto, está correto o que se afirma em  

A) O conceito de conformidade, no plano de à seqüência de atividades a serem realizadas.  

B) Uma atividade é essencialmente delimitada pelas estimativas de custos e previsões de tempo do projeto.  

C) As atividades devem ser seqüenciadas lógica me se antecipações e possíveis atrasos. 

D) As tarefas não requerem que a quantidade prevista de recursos a ser aplicada para terminar uma atividade 

do cronograma seja previamente estimada.  

E) O esforço despendido nas atividades de determinação do escopo independe do tamanho, da complexidade 

ou da importância de um projeto.  



 

 

 

Questões 9 (Peso 1) Na fase de planejamento, busca-se a garantia de que todos os objetivos do projeto 

sejam alcançados e, para isso, torna-se imprescindível definir qual o escopo Tendo em vista a 

informação dada, é  

A) Os requisitos coletados junto às partes interessadas no projeto ( elaboração do escopo.  

B) Solicitações de mudança, desde que aprovadas pelos patrocinadores do projeto, podem ocasionar uma 

mudança no escopo do projeto.  

C) Uma declaração de escopo de projeto descreve as condições ou capacidades que devem ser atendidas ou 

possuídas pelas entregas do projeto.  

D) O escopo deve identificar os documentos de especificação com os quais o projeto deve estar de acordo.  

E) O plano de gerenciamento do projeto deve ser sumarizado no seu escopo, de sorte a apresentar às partes 

interessadas a proposta do projeto. 

 

Questões 10 (Peso 1) Na fase de planejamento, o estabelecimento dos tempos das atividades e do 

cronograma de projeto representa uma tarefa importantíssima do gerente de projeto. Assim sendo, 

está sem suporte nesse contexto o que se afirma em  

A) A revisão e a manutenção de um cronograma de projeto realístico continuam  sendo executada durante 

todo o projeto.  

B) O tempo de execução das atividades é um dos parâmetros usados para monitoramento e controle do 

trabalho no projeto.  

C) A estimativa de duração de uma atividade disponibilidades de recursos.  

D) O cronograma das atividades é a base para a construção do seqüenciamento de tarefas e a alocação dos 

recursos de cada atividade. 

 E) Os pacotes de trabalho do projeto são divide tempo de execução. 

 

 Questões 11 (Peso 2) O planejamento da qualidade deve ser realizado em paralelo com os outros 

processos de planejamento do projeto. Com base nessa informação, é incorreto  

A) O gerenciamento da qualidade inclui o controle da qualidade, a garantia da qualidade e as abordagens de 

melhoria contínua de processos para o projeto.  

B) O plano de gerenciamento da qualidade descreve como a equipe de projetos implementará qualidade da 

organização.  

C) O plano de gerenciamento da qualidade projeto.  

D) O processo da qualidade deve documentar como o projeto demonstrará sua conformidade aos requisitos 

do projeto.  

E) O processo da qualidade visa determinar os requisitos de qualidade do projeto e do produto. 


