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Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado;
A avaliação é individual;
Duração da avaliação é de 01 (uma) hora;
Essa avaliação tem o valor de 50 (cinquenta) pontos;
O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 10
minutos.

QUESTÃO UM: Os estágios do ciclo de vida de um projeto são 5: Iniciação,

Planejamento, Execução ou Produção, Monitoramento e Acompanhamento e
Conclusão. Em vista disso, assinale a alternativa incorreta.
a) No estágio de planejamento são listadas todas as variáveis inerentes à ideia, à
oportunidade ou ao problema visando articulá-las de maneira sistematizada e
coerente.
b) Ainda no estágio de planejamento são feitas sondagens preliminares dos
grupos sociais a serem beneficiados, das possíveis dificuldades, dos
possíveis parceiros; as conversas com especialistas e lideranças
políticas etc.
c) Os diversos planos elaborados são úteis gerencialmente. Possibilitam
comparar o que foi planejado com o que já foi executado em determinado
momento do cronograma. Isso ocorre no monitoramento e acompanhamento.
d) A execução, ou produção exige equipes com alto nível de capacidade
gerencial.

QUESTÃO DOIS: Todas as afirmativas abaixo são relacionadas ao conceito de projeto,

exceto:
a) Os instrumentos gráficos de gestão, como cronograma e orçamento, são
essenciais ao projeto.
b) Os projetos devem ser singulares.
c) Todo projeto demanda recursos.
d) Apenas em situações específicas os projetos podem ser por prazos
indefinidos.
QUESTÃO TRÊS: As melhores práticas adotadas pelos profissionais que trabalham

com a gestão de projetos sinalizam para a aplicação das nove áreas de conhecimento
sugeridas no PMBOK (PMI, 2004). São elas listadas abaixo, exceto:
a)
b)
c)
d)

Gerência do Escopo.
Gerencia da Qualidade.
Gerencia da Distribuição.
Gerência das Aquisições.

QUESTÃO QUATRO: Todas as afirmativas abaixo, relacionadas a projeto estão

corretas, exceto:

a) O Plano de Ação é um documento que contém os procedimentos
necessários para o acompanhamento e a avaliação sistemática da
execução do projeto e dos resultados alcançados.
b) O escopo do projeto visa descrever com clareza o produto final ou o serviço
que deverá ser feito.
c) O Plano de Projeto (PP) é o documento que apresenta, de forma completa e
organizada, toda a concepção, fundamentação, planejamento e meios de
acompanhamento e avaliação do projeto, sendo a referência básica para sua
execução.
d) O desdobramento de atividades e de tarefas e a rede de tarefas estão entre os
elementos do Plano de Ação.
QUESTÃO CINCO: Assinale a afirmativa correta:

a) Quando não há relação entre as atividades, elas são identificadas como
atividades perpendiculares em um projeto.
b) O caminho crítico das atividades de um projeto deve ser identificado o pelo
cronograma de Gantt não por meio da construção de redes de atividades pela
técnica do CPM.
c) A ideia do CPM parte da premissa de que a duração estimada da
execução das atividades pode ter folgas ou flexibilidade de tempo para
ser iniciada e terminada, ou seja, as atividades podem ser iniciadas e/ou
terminadas mais cedo.

d) As fontes de risco estão presentes mais em projetos da iniciativa pública do
que em projetos da iniciativa privada.
QUESTÃO SEIS: Sobre as interações sociais e o que determina a sua forma de
ocorrência pode-se assinalar como correto:

a) Elas se dão somente quando ocorrem em forma cooperativa no âmbito do
estado moderno.
b) Elas se dão entre grupos sociais de mesma etinia e que falam a mesma
linguagem, inclusive linguagem social.
c) Nos partidos políticos e grupos de trabalhadores similares não se pode
considerar que existem interações sociais porque neles existem conflitos.
d) As interações sociais se dão tanto entre indivíduos quanto entre grupos –
podem ocorrer de forma cooperativa, competitiva ou conflitiva. O que
determina qual destas formas prevalecerá numa determinada interação,
são os interesses e valores dos indivíduos ou grupos envolvidos.

QUESTÃO SETE:

(ANULADA) Todas as questões abaixo se referem à definição

de Política e ou de Poder Social:

a) Pode-se dizer que se refere especificamente a um conjunto particular de
interações, diretamente relacionadas à distribuição do poder, nas relações
sociais.
b) E atravessa diversas instituições.
c) É descrito por Stoppino (1983) como uma “relação entre pessoas”, derivada da
capacidade de um homem, ou grupo, de determinar intencional ou
interessadamente o comportamento de outros homens.
d) Pode-se dizer que aí se estabelecem os papéis sociais, ou seja, um “manual
de conduta” a ser seguido por cada indivíduo, em cada contexto social
específico.
QUESTÃO OITO: Assinale quais são os dois modelos de administração propostos por

Max Weber:
a)
b)
c)
d)

Administração política e burocrática.
Administração tradicional e burocrática.
Administração patrimonial e política.
Administração tradicional e política.

QUESTÃO NOVE: Assinale a questão correta, ou a expressão entre as alternativas
propostas a seguir para completar a parte pontilhada da seguinte definição para
políticas públicas:

“A expressão políticas públicas refere-se a aspectos de interesse comum
............................................ (aspectos da vida social referidos à esfera pública):

a)
b)
c)
d)

De grupos em interação e disputa por recursos em suas interações sociais.
Ao conjunto dos cidadãos de uma comunidade, ou de um grupo.
De Integrantes de um Estado Democrático.
De grupos de mesma ideologia e que demandam do poder público, produtos e
ou serviços.

QUESTÃO DEZ: Thomas Dye, Understanding Public Policy (1992), propõe um conjunto

de modelos de análise política que influenciaram a Análise de Políticas Públicas ao
longo do século XX. Um dos modelos abaixo, no entanto, é falso, segundo a proposta
do autor. Assinale-o:
a)
b)
c)
d)

Modelo de processos.
Modelo da teoria dos grupos.
Modelo das elites.
Modelo dos interesses de classe.

