
Avaliação e Gestão de Projetos: Dimensões e Modalidades de Projetos 
Unidade 02 – Atividade 01 – Valor: 0,40_____ 

 

humbeto@humbertoarantes.com.br _________ www.humbertoarantes.com.br Página 1 

 

 
 
 

 
1. Qual é o objetivo de um patrocinador de projeto? 
a) Controlar o gerente de projeto. 
b) Aumentar os lucros através do projeto conduzido pelo gerente de projetos designado. 
c) Aumentar a quantidade de projetos em execução. 
d) Delegar tarefas para o gerente de projeto. 
e) Aumentar a produtividade através da implementação de técnicas. 

 
2. Qual é a pessoa mais importante envolvida em um projeto? 
a) A equipe de projeto. 
b) O cliente. 
c) O presidente da empresa. 
d) O gerente do projeto. 
e) O patrocinador do projeto. 

 
3. O que é gerência de projetos? 
a) A capacidade de completar uma tarefa dentro de um dado período de tempo. 
b) A capacidade de administrar uma série de tarefas cronológicas dentro de um período de tempo e abaixo do 

orçamento. 
c) Nenhuma das alternativas. 
d) A capacidade de administrar uma série de tarefas cronológicas, resultando em uma meta desejada. 
e) A capacidade de completar uma tarefa dentro de um dado orçamento. 

 
4. O ciclo de vida de um projeto é composto por 
a) Atividades. 
b) Marcos. 
c) Estimativas. 
d) Operações. 
e) Fases. 

 
5. Descreva a diferença entre Projetos e Processos/Operações. 

 
PROJETOS PROCESSOS/OPERAÇÕES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. O que é um Programa? 
 
7. O que é Portfólio (carteira de projetos)? 
 
8. O que são Projetos de Desenvolvimento? 

 
9. Defina Stakeholders. 
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10. Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente as características de um projeto? 
a) Um empreendimento único e não-repetitivo, de duração determinada, formalmente organizado que congrega e 

aplica recursos visando o cumprimento de objetivos preestabelecidos. 
b) Um empreendimento único e repetitivo, de duração determinada, formalmente organizado que congrega e aplica 

recursos visando o cumprimento de objetivos preestabelecidos. 
c) Um empreendimento único e não-repetitivo, de duração indeterminada, formalmente organizado que congrega e 

aplica recursos visando o cumprimento de objetivos preestabelecidos. 
d) Um empreendimento único e não-repetitivo, de duração determinada, informalmente organizado e que congrega 

e aplica recursos visando o cumprimento de objetivos preestabelecidos. 
e) Um empreendimento único e não-repetitivo, de duração determinada, formalmente que congrega e aplica 

recursos visando o cumprimento de quaisquer objetivos. 
 

11. Qual das opções abaixo melhor caracteriza uma operação? 
a) Fornecer eletricidade a uma comunidade. 
b) Construir uma nova represa como uma fonte para eletricidade. 
c) Ampliar uma usina de energia elétrica para aumentar a capacidade de produção. 
d) Informar ao público sobre as mudanças na companhia de eletricidade. 
e) Projetar uma cerca elétrica para uma nova comunidade. 

 
12. Uma série de atividades para criar um produto ou serviço exclusivo até uma data específica é mais 

bem descrita como: 
a) Um programa. 
b) Um projeto. 
c) Uma operação. 
d) Um subprojeto. 
e) Uma atividade. 

 
13. Qual das seguintes alternativas não é um Stakeholder principal em um projeto que cria um serviço 

interno a uma empresa? 
a) Clientes externos. 
b) Membros da equipe do projeto. 
c) Gerente de projetos 
d) Fornecedores do projeto. 
e) Clientes internos. 

 
14. Para as afirmações abaixo indique com a letra “P” aquelas relacionadas a Projetos e com a letra “O” as 

relacionadas com Operações. 
 Afirmações P ou O 
A É um esforço temporário e único.  
B É um esforço contínuo, estável, repetitivo e consistente.  
C A equipe planeja e executa o projeto.  
D As pessoas desempenham as mesmas tarefas a cada ciclo do processo.  
E Enfrenta escopos que podem ser desconhecidos.  
F Os escopos estão dentro de limites conhecidos e pouco variáveis.  
G Utiliza equipe multidisciplinar.  
H Não exige uma equipe multidisciplinar.  
I Termina co um resultado único e específico.  
J O controle de produtividade é estabelecido em torno de metas de produção.  
K Exemplo: a minha mudança de residência.  
L Exemplo: o trabalho da empresa de mudanças.  

 

Boa atividade! 

 

“Ideias são como pulgas, saltam de uns para outros, mas não mordem a todos.” 

(Shaw) 


