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Aluno(a):
1) Quais as áreas da Gestão da Integração.
2) Conceitue:
a)

Desenvolvimento do Project Charter.

b) Desenvolvimento da declaração do escopo do projeto.

c) Desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto.

d) Direcionar e gerenciar a execução do projeto.

e) Monitora e controla o trabalho do projeto.

f)

Controle de integração das alterações.

g)

Encerramento do projeto.

3) Descreva as questões: Integração x Área de conhecimento.

4) O que é o processo de um projeto:
a)

A criação de um produto ou serviço.

b) A elaboração progressiva resultando em um projeto.
c) Uma série de ações que geram um resultado.
d) Uma série de ações que permitem ao projeto avançar do conceito até o produto.

5) Há cinco processos de gerenciamento de projetos que permitem que os projetos avancem do início
à conclusão. Qual dos itens a seguir não é um dos grupos do gerenciamento de projetos?
a)

Início.

b) Planejamento.
c) Comunicação.
d) Encerramento.
e) Execução.
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6) Qual dos itens a seguir não é um atributo de projeto?
a)

Data de início definida.

b) Não ter data de término definida.
c) Criação de um produto, serviço ou resultados.
d) Requer recursos.

7) Você está explicando para um engenheiro-júnior a diferença entre um projeto e operações. Qual
dos itens a seguir é verdadeiro somente com relação às operações.
a)

São executadas por pessoas.

b) Estrão restritas a recursos limitados.
c) São contínuas.
d) São planejadas, executadas e controladas.

8) Os gerentes de projetos não são responsáveis por qual dos itens a seguir na maioria das empresas?
a)

Identificar os requisitos do projeto.

b) Selecionar os projetos a serem iniciados.
c) Equilibrar as demandas de tempo, custo, escopo e qualidade.
d) Estabelecer objetivos de projeto claros e alcançáveis.
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