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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: Assinale a alternativa 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 DOIS: 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 TRÊS: 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 QUATRO: Todas as afirmativas abaixo são relacionadas ao conceito de

projeto, exceto:
a) Os projetos devem ser temporários.
b) Os instrumentos gráficos de gestão, como cronograma e orçamento, são
essenciais ao projeto.
c) Os projetos devem ser singulares.
d) Apenas em situações específicas os projetos podem ser por prazos
indefinidos.
QUESTÃO CINCO: A Administração Pública também pode ser definida como:

I – É um conceito que abrange pelo menos três sentidos distintos, podendo ser
entendido como o conjunto de estruturas estatais voltadas para o atendimento de
necessidades da coletividade, como o conjunto de funções relacionadas com a gestão
da máquina estatal e como área do conhecimento científico-social.

II – A administração pública designa o conjunto de funções desempenhadas para
organizar a administração do Estado em todas as suas instâncias, funções essas
regidas por um sistema de normas.
III – É o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como das demais
pessoas coletivas públicas (tais como as autarquias locais) que asseguram a
satisfação das necessidades coletivas variadas, tais como a segurança, a cultura, a
saúde e o bem estar das populações.
A respeito dessas afirmações, assinale a opção correta:
a)
b)
c)
d)

I e II estão corretas.
I e III estão corretas.
II e III estão corretas.
Todas estão certas.

QUESTÃO SEIS: Enumere de acordo:

1 – Autarquia
2 – Fundação Pública
3 – Empresa pública
4 – Sociedade de economia mista
(
) a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação
autorizada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de
sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União
ou a entidade da Administração Indireta.
(
) a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio
próprio e capital exclusivo da União, com criação autorizada por lei específica para a
exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de
contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das
formas admitidas em direito.
(
) a entidade dotada de personalidade jurídica de direito publico, sem fins
lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de
atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com
autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de
direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.
(
) serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica de direito público,
patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração
Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e
financeira descentralizada.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

1-2-3-4.
4-1-3-2.
3-1-4-2.
4-3-2-1.

QUESTÃO SETE: De acordo com Matias-Pereira (2008) a ideia de governança

(governance) passou a ser utilizada pelo Banco Mundial como proposta ao que aquela
entidade identificava como problemas de má governança em países em
desenvolvimento, no fim dos anos 1980. Assim, sua definição está relacionada ao
exercício da gestão de uma sociedade, isto é, envolve a capacidade de um governo
para definir, implementar e cumprir políticas e funções (DINIZ, 1995). Tais
capacidades são identificadas como, (EXCETO):
a) Comando e direção: inerentes ao processo de gestão das políticas públicas,
incluindo definição e ordenamento de prioridades, bem como garantia da não
descontinuidade dessas políticas no tempo. Cabem aqui as definições de
diretrizes e ações de caráter estratégico que orientam as decisões de governo.
b) Coordenação: diz respeito à integração entre as distintas unidades
governamentais, necessária para a garantia de certa unidade das políticas de
governo. Supõe a compatibilização de interesses distintos e a administração de
conflitos em torno de um projeto mais global.
c) Implementação: é o arranjo entre a mobilização de recursos financeiros,
políticos, técnicos e institucionais; a competência técnica do quadro de
servidores públicos e a base de dados informacionais para a necessária
operacionalização das ações estatais.
d) Estratégias: para construir capacidades que, dependem da inter-relação
entre sistemas institucionais existentes, atores políticos, econômicos e
sociais, bem como da qualidade e quantidade de lideranças
transformacionais disponíveis.
QUESTÃO OITO: Quando exercida no Estado, podemos agora caracterizar a

Administração Pública do tipo Burocrática como aquela que apresenta as seguintes
características principais, (EXCETO):
a) A criação de cargos públicos e não privativos dos seus ocupantes, não
podendo, portanto, serem vendidos, herdados ou concedidos.
b) O exercício da fidelidade do funcionário é destinado a um senhor e não
aos regulamentos formalmente instituídos.
c) A definição de uma hierarquia administrativa (organograma) com a distribuição
de funções e autoridade de órgãos e de cargos a serem ocupados pelos
funcionários, estabelecendo as relações de poder.
d) A distinção entre o que é recurso público e privado, ou seja, o funcionário não é
dono dos recursos inerentes para o exercício de suas atribuições, pois estes
pertencem ao Estado. Por isso mesmo, ele tem de prestar contas sobre o seu
uso.
QUESTÃO NOVE: Quando falamos em ideologia e prática do Planejamento, podemos

afirmar que:
a) A técnica de planejamento, enquanto instrumentode política econômica estatal,
tenha sido incorporada pelo poder público, no Brasil, durante a Segunda
Guerra Mundial (1939-1945).
b) É muito provável que a técnica de planejamento, enquanto instrumento
de política econômica estatal, tenha começado a ser incorporada pelo

poder poder público, no Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial (19391945).
c) A técnica de planejamento, enquanto instrumento de política econômica
estatal, teve seu início em 1939-1945.
d) n.d.a.
QUESTÃO DEZ: Quando falamos em Nacionalismo Econômico e Capitalismo Nacional,

podemos afirmar que:
a) A planificação do fortalecimento econômico nacional, deve assim,
abranger, por igual, o trato dos problemas industriais, agrícolas e
comerciais, como o dos sociais e econômicos, de ordem geral.
b) A planificação do fortalecimento econômico nacional, deve abranger somente o
sistema financeiro nacional.
c) A planificação do fortalecimento econômico nacional, deve abranger o sistema
financeiro nacional e os problemas agrícolas e industriais.
d) n.d.a.

