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Easy PMP® - Preparatório para o Exame de Certificação PMP® 

Simulado Inicial – versão 5_35 
Prof. André Ricardi, PMP – Todos os direitos reservados 

 

Registre suas respostas na planilha 

Easy PMP-Simulado Inicial-5ª edição-Folha de Respostas-v5_35-(coloque seu nome aqui).xlsx 

Envie a planilha preenchida para pmp@easybok.com.br  

para receber as respostas comentadas. EVITE IMPRIMIR EM PAPEL. Seja sustentável! 

 

 

NÃO RESPONDA AS QUESTÕES QUE VOCÊ NÃO SABE 
 

Questão 1 

  Você é gerente de um projeto que acaba de finalizar e criou um novo produto 

com grande potencial de vendas. O lançamento do produto é responsabilidade de outro 

departamento. Um grande amigo seu é revendedor deste produto, e solicita a você que 

antecipe a entrega, para que ele possa avaliá-lo antes de iniciar as vendas, pois é um 

software e ele precisa treinar seus vendedores. O que você deve fazer? 

 

A. Solicitar que ele assine um acordo de confidencialidade, e liberar uma cópia de 

demonstração do software. 

B. Solicitar que ele não faça cópias, mantenha para uso exclusivo de seus funcionários, 

e disponibilizar uma cópia. 

C. Como seu amigo é representante de sua empresa, você fornece uma cópia e ele pode 

iniciar as vendas de imediato. 

D. Recusar e Informar ao seu amigo que não pode fazê-lo, pois o produto está protegido 

por propriedade intelectual. 
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Questão 2 

  Você é gerente de um projeto e seu cliente é uma empresa estrangeira. Você sabe 

que na cultura deste cliente costuma-se presentear os funcionários das empresas 

prestadoras de serviços. O representante do cliente o presenteia com algo aparentemente 

muito caro. O que você deve fazer? 

 

A. Agradece ao cliente e aceita, porque você pesquisou antes e sabe que seria uma 

ofensa não aceitar. Na sequência, informa imediatamente o recebimento do presente às 

partes interessadas de sua empresa, para que seus atos não sejam julgados depois. 

B. Agradece ao cliente, mas não aceita. Explica a ele que isso seria considerado em sua 

cultura um ganho pessoal, inaceitável em seu país. 

C. Agradece ao cliente e aceita. Você não acha que seja uma questão de conflito de 

interesses nem de ganho pessoal. 

D. Agradece ao cliente, mas não aceita. Explica que isso seria considerado um conflito 

de interesses, inaceitável em seu país. 

 

  

 

Questão 3 

  Você é um gerente de um projeto e o seu cliente tem muita influência dentro da 

empresa, e acidentalmente tem acesso a um relatório com informações pessoais dos 

funcionários, que está disponível para testes no novo sistema. O que você deve fazer? 

 

A. Solicitar que ele devolva imediatamente o relatório, informando que se trata de um 

conflito de interesses e violação de dados confidenciais da empresa. 

B. Não delatá-lo porque essas informações vieram à tona inadvertidamente. Basta 

solicitar ao cliente que devolva o relatório e mantenha sigilo sobre as informações. 

C. Solicitar que o relatório seja devolvido de imediato, até que seja confirmado se ele 

tem direito de acesso às informações. Caso confirme que ele não tem direito de acesso, 

você deve delatá-lo. 

D. Delatá-lo para a Diretoria e informar que teve um comportamento inadequado. 
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Questão 4 

  Você é muito amigo de um gerente de projeto que têm viajado com frequência, e 

recebido presentes caros e incompatíveis com a sua renda mensal. Estranhando esta 

situação, você pergunta a este amigo o que está acontecendo. Ele confessa que têm 

recebido tudo isso de um fornecedor, de um projeto que está gerenciando, e que tem um 

orçamento milionário. Tanto você como ele são PMPs. O que você deve fazer? 

 

A. Diz ao seu amigo que a partir de agora ele terá que repartir estes presentes com você. 

B. Finge que não sabe de nada. 

C. Conversar com seu amigo e convencê-lo a devolver todos os presentes e a partir de 

agora não aceitar mais qualquer agrado 

D. Informar a situação como uma violação ética, por se tratar de um conflito de 

interesses. 

 

  

 

Questão 5 

Você é gerente de um projeto certificado PMP. Foi nomeado para um projeto em 

outro país. Você está neste país há pouco tempo e tem se sentido desorientado. Isso é 

conhecido como: 

 

A. Co-alocação 

B. Choque cultural 

C. Adaptação 

D. Choque social 
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Questão 6 

  Você é gerente de um projeto que está relacionado a um produto cosmético 

inovador, já disponibilizado ao mercado consumidor. Durante testes complementares é 

identificada uma pequena reação alérgica em pessoas com determinado tipo de pele. Os 

testes continuam, e até o momento as reações são temporárias, e apresentam curta 

duração. Como responsável pelo projeto, você: 

 

A. Deve informar aos clientes e ao patrocinador sobre o problema, retirar o produto de 

circulação e continuar com os testes para tentar identificar as causas. 

B. Deve informar aos clientes que não há problemas com o novo produto, exceto para 

alguns tipos de pele, e continuar a ofertar o produto. 

C. Deve informar aos clientes e ao patrocinador que o problema será corrigido no 

próximo lote, e continuar a ofertá-lo. 

D. Não deve fazer nada, porque as reações são mínimas. 

 

  

 

Questão 7 

  Você é gerente de um projeto com um orçamento alto e de vital importância para 

sua empresa. Você está participando da seleção entre vários fornecedores. Você está 

muito estressado e sua família tem reclamado que não viajam faz muitos anos. Um dos 

fornecedores oferece para você e sua família um passeio com todas as despesas pagas. 

O que você deve fazer? 

 

 A.  Aceita. Informa imediatamente sua decisão ao seu superior imediato justificando 

que precisa muito viajar. 

B.  Aceita. Você não acredita que haja conflito de interesses porque todos os 

fornecedores envolvidos no processo o conhecem há muito tempo. 

C. Agradece, mas não aceita. Informa ao fornecedor que esta situação pode ser 

considerada como um ganho pessoal, o que poderia colocar em questão sua integridade. 

D. Agradece, mas não aceita. Você sabe que esta situação poderia ser considerada como 

um problema de integridade por parte do fornecedor. 
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Questão 8 

  Você é responsável pelo site da empresa na internet. O Presidente da empresa lhe 

solicitou que fosse incluída uma informação em uma das telas da página inicial. Como 

você classificaria esta atividade? 

 

A. Projeto de melhoria. 

B. Projeto de manutenção. 

C. Iniciação do projeto. 

D. Operação relacionada à manutenção. 

 

  

 

Questão 9 

  Sua empresa está lançando uma nova linha, que modifica completamente um 

produto já ofertado. Esse produto será oferecido por tempo indeterminado a partir do 

seu lançamento que ocorrerá na próxima feira do setor. Podemos dizer que trata-se de: 

 

A. Uma operação, pois o produto já é produzido pela empresa. 

B. Um projeto, pois o produto tem uma nova proposta, e foi completamente 

modificado. 

C. Uma operação, pois o produto já é ofertado, e apenas foi modificado. 

D. Um projeto, pois como ele será ofertado por tempo indeterminado podemos 

considerar o produto como novo. 

 

  

 

Questão 10 

  O que não pode ser considerado uma característica de um projeto 

 

A. Produz um resultado único. 

B. Trata-se de um empreendimento temporário. 

C. É progressivo. 

D. Produz várias vezes o mesmo resultado. 
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Questão 11 

  Quando podemos considerar um projeto bem sucedido? 

 

A. O produto do projeto é entregue ao cliente. 

B. O projeto atende as expectativas das partes interessadas. 

C. O patrocinador encerra o projeto. 

D. O produto do projeto atende aos requisitos impostos pelo cliente. 

 

  

 

Questão 12 

  Todas as seguintes afirmações são verdadeiras, exceto qual? 

 

A. Programas são grupos de projetos relacionados 

B. Ciclos de vida do projeto são coleções de fases de projeto sequenciais e 

ocasionalmente sobrepostas 

C. Um projeto pode ou não ser parte de um programa 

D. Portfólios são conjuntos de projetos ou programas interdependentes 

 

  

 

Questão 13 

  Você é gerente de um projeto, e precisará em breve de um recurso especializado, 

que está subordinado a outro gestor. Qual competência você precisará para conseguir 

que o especialista seja designado para seu projeto? 

 

A. Ganho de confiança. 

B. Comunicação e gestão de cronograma. 

C. Comunicação. 

D. Negociação e influência. 
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Questão 14 

  No desenvolvimento de projetos em uma organização funcional, quem tem o 

poder para dar orientação ao membro da equipe? 

 

A. O cliente 

B. O gerente funcional 

C. A equipe 

D. O gerente de projetos 

 

  

 

Questão 15 

Das alternativas abaixo, todas podem ser consideradas vantagens de uma 

organização funcional, exceto: 

 

A. Existe uma definição clara sobre carreira. 

B. Os recursos são centralizados e a empresa é agrupada por especialidades. 

C. Os recursos alocados nos projetos respondem para o coordenador de projetos. 

D. Os recursos se reportam apenas a um gestor direto. 

 

  

 

Questão 16 

Você foi alocado na equipe de um projeto, e está subordinado ao Diretor 

Financeiro da organização. Sua função será auxiliar na definição dos requisitos 

financeiros associados a este projeto. O coordenador do projeto o convocou para 

participar das reuniões de levantamento de requisitos. Você informa ao coordenador que 

antes precisará da autorização do Diretor Financeiro. Em que tipo de estrutura 

organizacional você trabalha? 

 

A. Projetizada 

B. Matricial balanceada 

C. Funcional 

D. Matricial fraca 

 

 

 

 

 

 

http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/treinamentos/gerenciamento-de-projetos/preparatorio-para-certificacao-pmp/
http://www.easybok.com.br/treinamentos/gerenciamento-de-projetos/preparatorio-para-certificacao-pmp/


Material protegido pela Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98)  

Proibido reproduzir ou repassar para terceiros 

Adquira outros simulados em http://www.easybok.com.br/  

   

 

Material protegido pela Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98)  

Proibido reproduzir ou repassar para terceiros  

  

 

  

 

Questão 17 

Quem tem o poder hierárquico sobre a equipe do projeto em uma organização 

com estrutura projetizada? 

 

A. O patrocinador 

B. O gerente funcional 

C. O coordenador de projetos 

D. O gerente de projetos 

 

 

 

Questão 18 

Você foi alocado em um projeto. Sua função estará relacionada à qualidade das 

entregas. Você ficará subordinado tanto ao gerente do projeto quanto ao gerente da 

qualidade, que dividem a responsabilidade pelo projeto. De que tipo de estrutura 

organizacional estamos falando? 

 

A. Projetizada 

B. Matricial balanceada 

C. Funcional 

D. Matricial forte 

 

  

 

Questão 19 

O que caracteriza que um membro da equipe é um facilitador de projetos, e não 

um coordenador de projetos? 

 

A. O facilitador do projeto tem total autoridade sobre a gestão do projeto 

B. O facilitador do projeto tem mais poder do que o coordenador 

C. O facilitador do projeto está sempre subordinado a um coordenador 

D. O facilitador do projeto não pode tomar decisões 
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Questão 20 

  Com relação ao ciclo de vida do projeto, qual das alternativas abaixo é falsa? 

 

A. Ele não pode ser diferente para cada projeto ou área de aplicação 

B. O ciclo de vida do produto incorpora o ciclo de vida do projeto 

C. O ciclo de vida do projeto define como ocorrerão as passagens de fase 

D. Ele define quais as fases que ocorrem do início ao término do projeto 

 

  

 

Questão 21 

  Você está refinando a descrição de um novo produto da sua empresa. Podemos 

afirmar que o seu projeto está? 

 

 A. Nos processos de Planejamento do projeto e sabe que a descrição do produto conterá 

mais detalhes agora e menos detalhes nas próximas etapas do projeto. 

B. Nos processos de Planejamento do projeto e sabe que a descrição do produto conterá 

poucos detalhes a adicionar agora, pois todos já foram explorados em detalhes nos 

processos de Iniciação. 

C. Nos processos de Iniciação do projeto e sabe que a descrição do produto conterá 

menos detalhes agora e mais detalhes nas próximas etapas do projeto. 

D. Nos processos de Iniciação do projeto e sabe que a descrição do produto conterá 

mais detalhes agora e menos detalhes nas próximas etapas do projeto. 

 

 

 

Questão 22 

O que podemos afirmar sobre o grupo de processos de Execução? 

 

A.  É a etapa em que os planos do projeto são elaborados. 

B.  É a etapa em que os planos do projeto são implementados. 

C.  É a etapa onde são emitidos os relatórios de acompanhamento do projeto. 

D.  É a etapa em que os planos do projeto são apresentados para aprovação das 

partes interessadas. 
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Questão 23 

Com relação às Áreas de Conhecimento do Gerenciamento de Projetos podemos 

afirmar que? 

 

A. São dez áreas que agrupam processos com aspectos em comum. 

B. São cinco processos que englobam etapas de projetos com aspectos em comum. 

C. Agrupam os processos em Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e 

Controle, e Encerramento. 

D.  Contém processos que têm aspectos em comum, sendo algumas delas 

Integração, Escopo, Riscos e Gestão de Pessoas. 

 

 

 

Questão 24 

Como podemos definir modelos de decisão? 

 

A. Grupos de seleção de projetos. 

B. Comitês de seleção de projetos. 

C. Métodos de seleção de projetos. 

D. Critérios de seleção de programas e portfólios. 

 

  

 

Questão 25 

Você está participando da preparação de uma reunião de comitê de seleção de 

projetos. Na reunião do comitê serão apresentados dois projetos. Para Projeto A: O 

período de retorno é 12 meses, e o VPL é 900. Para o Projeto B: O período de retorno é 

6 meses, e o VPL é -200. Que projeto você recomendaria? 

 

A.  Projeto A, porque o VPL é maior do que no Projeto B. 

B.  Projeto B, porque o VPL é um número negativo. 

C.  Projeto A, porque o VPL é um número positivo. 

D.  Projeto B, porque o período de retorno é menor do que no Projeto A. 
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Questão 26 

Você faz parte de um PMO que prepara projetos para serem selecionados em um 

comitê. Você levantou as seguintes informações:  

Projeto A: período de retorno de 38 meses e TIR = 12%.  

Projeto B: período de retorno de 25 meses e TIR = 8%.  

Que projeto você recomendaria ao comitê de seleção de projetos? 

 

A.  Projeto B, porque a TIR é a menor. 

B.  Projeto A, porque o período de retorno é o mais longo. 

C.  Projeto B, porque o período de retorno é o mais curto. 

D.  Projeto A, porque a TIR é maior. 

 

  

 

Questão 27 

  Qual é o principal objetivo do processo Desenvolver o Termo de Abertura do 

Projeto? 

 

A.  Produzir um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e 

dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às 

atividades do projeto. 

B.  Produzir um documento que aprova a especificação do trabalho do projeto. 

C.  Produzir um documento que define em detalhes o escopo do projeto. 

D.  Produzir um documento que define todas as entregas e pacotes de trabalho do 

projeto. 

 

  

 

Questão 28 

  Qual é o principal benefício do processo Desenvolver o Termo de Abertura do 

Projeto? 

 

A.  Produzir um documento que dá ao gerente do projeto a autoridade necessária 

para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto. 

B.  Produzir um documento que aprova a especificação do trabalho do projeto. 

C.  Formaliza o início do projeto e define os limites do projeto, a criação de um 

registro formal do projeto, e uma maneira direta da direção executiva aceitar e se 

comprometer formalmente com o projeto. 

D.  Produzir um documento que define em detalhes qual será a estratégia para 

gerenciamento do projeto. 
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Questão 29 

  Quais são as entradas do processo Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto? 

 

A.  Contratos, ET do projeto, business case, fatores ambientais da empresa e ativos 

de processos organizacionais. 

B.  Acordos, ET do projeto, business case, fatores ambientais da empresa e ativos de 

processos organizacionais. 

C.  Acordos, ET do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos 

organizacionais. 

D.  ET do projeto, business case, fatores ambientais da empresa e ativos de 

processos organizacionais. 

 

  

 

Questão 30 

  Segundo o Guia PMBOK®, todas as alternativas a seguir estão associadas ao 

principal objetivo do grupo de processos de iniciação, exceto qual? 

 

A. Mostrar às partes interessadas como a sua participação no projeto e em 

suas respectivas fases pode assegurar a realização de suas expectativas 

B. A necessidade de requisitos de alto nível pode ser documentada como 

parte de uma iniciativa organizacional mais abrangente 

C. Alinhar as expectativas das partes interessadas com o objetivo do projeto 

D. Dar visibilidade às partes interessadas sobre o escopo e objetivos 

 

  

 

Questão 31 

  De acordo com o Guia PMBOK®, a especificação do trabalho do projeto deve 

conter ou estar alinhada, na maioria dos projetos, a quais elementos a seguir? 

 

A.  Descrição do escopo do produto, objetivos mensuráveis do projeto e necessidade 

de negócios. 

B.  Objetivo do projeto, objetivos mensuráveis do projeto, caso de negócio e 

descrição do escopo do produto. 

C.  Necessidade de negócios, objetivos mensuráveis do projeto e descrição do 

escopo do produto. 

D.  Necessidade de negócios, plano estratégico e descrição do escopo do produto. 
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Questão 32 

  De acordo com o Guia PMBOK®, qual é o documento que contém a justificativa 

ou não de seu investimento, e que é utilizado no processo decisório pelos gerentes ou 

executivos acima do nível do projeto? 

 

A.  Termo de Abertura do Projeto. 

B.  Especificação do Trabalho do Projeto. 

C.  Business Case. 

D.  Plano Estratégico da Organização. 

 

  

 

Questão 33 

  De acordo com o Guia PMBOK®, os acordos podem tomar a forma de algum 

dos itens abaixo, exceto: 

 

A.  Contratos. 

B. Especificação do Trabalho do Projeto. 

C.  E-mails. 

D.  Acordos verbais. 

 

  

 

Questão 34 

Todas as alternativas abaixo são consideradas como Opinião Especializada, nas 

ferramentas e técnicas do processo Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto, exceto 

qual? 

 

A.  Órgãos governamentais. 

B.  Partes interessadas. 

C.  Setores econômicos. 

D.  Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO). 
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Questão 35 

  De acordo com o Guia PMBOK®, qual é a principal finalidade do Termo de 

Abertura do Projeto? 

 

A.  Produzir um documento que define todas as entregas e pacotes de trabalho do 

projeto. 

B.  Produzir um documento que aprova a especificação do trabalho do projeto. 

C.  Produzir um documento que define em detalhes o escopo do projeto. 

D.  Autorizar formalmente a existência de um projeto e alocar recursos 

organizacionais para a realização das atividades do projeto. 

 

  

 

Questão 36 

De acordo com o Guia PMBOK®, o gerente de projeto é identificado e 

designado no decorrer de qual processo? 

 

A.  Antes do início do Planejamento. 

B.  Durante o processo Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto. 

C.  Após a conclusão do processo Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto. 

D.  Antes do início do processo Planejar o Gerenciamento do Projeto. 

 

  

 

Questão 37 

Qual das alternativas abaixo representa um dos objetivos do processo Identificar 

as Partes Interessadas? 

 

A.  Produzir um documento que define como as partes interessadas serão 

gerenciadas. 

B.  Produzir um documento que aprova quais são as partes interessadas do projeto. 

C.  Analisar e documentar informações relevantes relativas aos seus interesses, nível 

de engajamento, interdependências, influência e seu impacto potencial no sucesso do 

projeto. 

D.  Definir como as partes interessadas serão gerenciadas. 
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Questão 38 

Qual é o principal benefício do processo Identificar as Partes Interessadas? 

 

A.  Analisar e documentar informações relevantes relativas aos seus interesses, nível 

de engajamento, interdependências, influência e seu impacto potencial no sucesso do 

projeto. 

B.  Produzir um documento que aprova quais são as partes interessadas do projeto. 

C.  Documentar qual a estratégia que será utilizada para gerenciar as partes 

interessadas, durante todo o ciclo de vida do projeto. 

D.  Permite que o gerente de projetos identifique o direcionamento apropriado para 

cada parte interessada ou grupo. 

  

 

Questão 39 

Quais são as entradas do processo Identificar as Partes Interessadas? 

 

A.  Termo de Abertura do Projeto, documentos de Aquisição, fatores ambientais da 

empresa e ativos de processos organizacionais. 

B.  Termo de Abertura do Projeto, documentos de Aquisição e ativos de processos 

organizacionais. 

C.  Termo de Abertura do Projeto, contratos, fatores ambientais da empresa e ativos 

de processos organizacionais. 

D.  Termo de Abertura do Projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de 

processos organizacionais. 

 

  

 

Questão 40 

Todas as alternativas abaixo são consideradas como Ativos de Processos 

Organizacionais para o processo Identificar as Partes Interessadas, exceto qual? 

 

A.  Modelos para registro das partes interessadas. 

B.  Lições aprendidas em projetos e fases anteriores. 

C.  Registros das partes interessadas em projetos anteriores. 

D.  Estrutura e cultura organizacionais. 
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Questão 41 

Quais são as ferramentas e técnicas do processo Identificar as Partes 

Interessadas? 

 

A.  Análise das partes interessadas, técnicas de facilitação, opinião especializada e 

reuniões. 

B.  Técnicas de facilitação, opinião especializada e reuniões. 

C.  Análise das partes interessadas, opinião especializada e reuniões. 

D.  Técnicas de facilitação, análise das partes interessadas e reuniões. 

 

  

 

Questão 42 

Durante os processos de qual grupo é maior a capacidade das partes interessadas 

de influenciar nos resultados do projeto? 

 

A.  Planejamento 

B.  Execução 

C.  Monitoramento e Controle 

D.  Iniciação 

 

  

 

Questão 43 

As partes interessadas podem ser identificadas durante quais grupos de processos 

de gerenciamento do projeto? 

 

A.  Monitoramento e controle, e encerramento 

B.  Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento 

C.  Planejamento e monitoramento e controle 

D.  Iniciação e planejamento   
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Questão 44 

  De acordo com o Guia PMBOK®, no processo Identificar as Partes Interessadas, 

uma das ferramentas e técnicas segue os seguintes passos, exceto qual? 

 

A.  Identificar todas as potenciais partes interessadas do projeto e as informações 

relevantes, como papéis, departamentos, interesses, conhecimentos, expectativas e 

níveis de influência 

B.  Identificar o impacto ou apoio potencial que cada parte interessada poderia gerar 

e classificá-los a fim de definir uma estratégia de abordagem. Quando houver muitas 

partes interessadas, é importante priorizá-las 

C.  Avaliar como as principais partes interessadas provavelmente reagirão ou 

responderão em várias situações, a fim de planejar como influenciá-las para aumentar 

seu apoio e mitigar os impactos negativos em potencial. 

D.  Definir a estratégia para gerenciamento das partes interessadas no projeto. 

 

 

 

Questão 45 

Qual é o objetivo do processo Desenvolver o Plano de Gerenciamento do 

Projeto? 

 

A.  Detalhar quais são as especificações do produto. 

B.  Definir quais são as principais entregas e quais são as atividades a serem 

executadas para gerenciamento do projeto. 

C.  Definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares e integrá-los a 

um plano de gerenciamento de projeto abrangente. 

D.  Definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos de gerenciamento do 

projeto, sem contemplar as linhas de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/treinamentos/gerenciamento-de-projetos/preparatorio-para-certificacao-pmp/
http://www.easybok.com.br/treinamentos/gerenciamento-de-projetos/preparatorio-para-certificacao-pmp/


Material protegido pela Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98)  

Proibido reproduzir ou repassar para terceiros 

Adquira outros simulados em http://www.easybok.com.br/  

   

 

Material protegido pela Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98)  

Proibido reproduzir ou repassar para terceiros  

  

 

  

 

Questão 46 

Qual é o principal benefício do processo Desenvolver o Plano de Gerenciamento 

do Projeto? 

 

A.  É um documento secundário que integrará os planos auxiliares para detalhar 

como o projeto será gerenciado. 

B.  É um documento central que define a base de todo trabalho do projeto. 

C.  Definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares e integrá-los a 

um plano de gerenciamento de projeto abrangente. 

D.  Definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos de gerenciamento do 

projeto, sem contemplar as linhas de base. 

 

 

 

Questão 47 

  Você é gerente de projeto de lançamento de um produto que promete ser uma 

sensação no mercado, e todos na empresa o pressionam para que ele termine logo. Você 

está se preparando para redigir o Plano de Gerenciamento do Projeto e sabe que todas as 

alternativas abaixo são verdadeiras com relação ao SIGP, exceto: 

 

A.  O SIGP contempla o sistema de gerenciamento de configuração. 

B.  O SIGP é uma ferramenta e técnica desse processo. 

C.  O SIGP contempla o sistema de controle de mudanças. 

D.  O SIGP é um sistema automatizado. 

 

  

 

Questão 48 

  Todas alternativas tratam de um elemento explícito do processo Desenvolver o 

Plano de Gerenciamento do Projeto, exceto qual? 

 

A. Saídas de outros processos. 

B. Sistema de gerenciamento de mudanças. 

C. Ativos de processos organizacionais. 

D.  Técnicas de Facilitação. 
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Questão 49 

Qual das alternativas abaixo representa o principal objetivo do processo Planejar 

o Gerenciamento das Partes Interessadas? 

 

A.  Produzir um documento que identifica as partes interessadas. 

B.  Produzir um documento que aprova quais são as partes interessadas do projeto. 

C.  Analisar e documentar informações relevantes relativas aos seus interesses, nível 

de engajamento, interdependências, influência e seu impacto potencial no sucesso do 

projeto. 

D.  Desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para envolver as partes 

interessadas de maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto. 

 

  

 

Questão 50 

Qual é o principal benefício do processo Planejar o Gerenciamento das Partes 

Interessadas? 

 

A.  Fornecimento de um plano claro e de interação com as partes interessadas do 

projeto para que apoiem os interesses do projeto. 

B.  Fornecimento de um documento que aprova quais são as partes interessadas do 

projeto. 

C.  Fornecimento de um documento que registra quais são as partes interessadas do 

projeto. 

D.  Fornecimento de um plano que define como as comunicações serão gerenciadas. 

 

  

 

Questão 51 

Segundo o Guia PMBOK®, podemos afirmar que “Governança do Projeto” está 

associado a todas as alternativas a seguir, exceto qual? 

 

A. Alinhamento com as necessidades ou objetivos das partes interessadas é crítico 

para a administração bem sucedida do envolvimento das partes interessadas e 

alcance dos objetivos organizacionais 

B. Habilita as organizações a gerenciar projetos de forma consistente, maximizar o 

valor dos resultados do projeto e alinhar os projetos com a estratégia dos 

negócios 

C. Gestão da equipe do projeto e das demais partes interessadas no sentido de 

integrar as ações e atividades necessárias a entregar parte do escopo 
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D. Fornece uma estrutura em que o gerente de projetos e os patrocinadores podem 

tomar decisões que atendam tanto às necessidades e expectativas das partes 

interessadas como aos objetivos estratégicos organizacionais 

  

 

Questão 52 

Todas as alternativas abaixo podem ser um tipo de opinião especializada 

utilizada no processo Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas, exceto qual? 

  

A.  Gerentes de projetos que trabalharam em projetos da mesma área. 

B.  Especialistas no assunto da área de negócio ou do projeto. 

C.  Gerentes funcionais de outros departamentos. 

D.  Associações profissionais e técnicas. 

 

 

 

Questão 53 

Considerando a ferramenta e técnica “Técnicas Analíticas”, utilizada no processo 

Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas, quanto ao nível de engajamento, as 

partes interessadas podem ser classificadas como: 

  

A.  Desinformado, neutro, dá apoio e gerencia. 

B.  Desinformado, neutro, dá apoio e lidera. 

C.  Desinformado, resistente, neutro, dá apoio e gerencia. 

D.  Desinformado, resistente, neutro, dá apoio e lidera. 

 

  

 

Questão 54 

Qual processo está relacionado a determinar o nível de engajamento necessário 

para as diversas partes interessadas do projeto? 

 

A. Planejar o Gerenciamento das Comunicações 

B. Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas 

C. Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas 

D. Controlar as Comunicações 
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Questão 55 

Qual das alternativas abaixo representa o principal objetivo do processo Planejar 

o Gerenciamento das Comunicações? 

 

A.  Produzir um documento que irá garantir que as comunicações do projeto não 

terão nenhuma dificuldade, e que tudo ocorrerá conforme o necessário. 

B.  Desenvolver uma abordagem apropriada de gerenciamento e um plano de 

comunicação do projeto. 

C.  Analisar e documentar informações relevantes relativas às necessidades das 

partes interessadas, nível de engajamento, interdependências, influência e seu impacto 

potencial no sucesso do projeto. 

D.  Desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para envolver as partes 

interessadas de maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto. 

 

  

 

Questão 56 

Qual é o principal benefício do processo Planejar o Gerenciamento das 

Comunicações? 

 

A.  Fornecimento de um plano claro e de interação com as partes interessadas do 

projeto para que apoiem os interesses do projeto. 

B.  Identificação e a documentação da abordagem necessária para o engajamento 

das partes interessadas, através do levantamento e documentação de suas necessidades. 

C.  Fornecimento de um documento que registra quais são as partes interessadas do 

projeto. 

D.  Identificação e a documentação da abordagem de comunicação mais eficaz e 

eficiente com as partes interessadas. 
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Questão 57 

Segundo o Guia PMBOK®, todas as alternativas a seguir são importantes para o 

engajamento das partes interessadas no projeto, exceto qual? 

 

A. Gerenciando de maneira adequada os processos de planejamento 

B. Alinhar as expectativas das partes interessadas com o objetivo do projeto 

C. Buscando informações e estimulando o envolvimento de todas as partes 

interessadas durante o planejamento 

D. Atendendo a todas as solicitações das principais partes interessadas 

 

  

 

Questão 58 

Com relação ao gerenciamento do escopo e dos riscos, podemos afirmar que todas 

as alternativas a seguir estão corretas, exceto qual? 

 

A. O escopo precisa estar totalmente definido e aprovado antes da identificação dos 

riscos do projeto 

B. Mudanças no escopo APROVADO provavelmente criarão a necessidade de 

mudar algo mais 

C. Por isso o planejamento do gerenciamento do escopo e a definição do escopo, 

incluindo a criação da EAP, são fatores críticos de sucesso para projetos 

D. A EAP permite visualizar o que será entregue ao cliente, e delimita o escopo. 

 

  

 

Questão 59 

  Qual é o objetivo do processo 5.1 - Planejar o Gerenciamento do Escopo? 

 

A.  Definir como as atividades do projeto serão executadas. 

B.  Planejar como as entregas feitas por fornecedores serão gerenciadas. 

C.  Criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal 

escopo será definido, validado e controlado.  

D.  Criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal 

escopo será, validado, controlado e entregue às partes interessadas. 
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Questão 60 

  Qual é o principal benefício do processo 5.1 - Planejar o Gerenciamento do 

Escopo? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o escopo será gerenciado 

ao longo de todo o projeto. 

B.  Planejar como as entregas feitas por fornecedores serão gerenciadas. 

C.  Definir como as atividades do projeto serão executadas.  

D.  Criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal 

escopo será definido, validado e controlado. 

 

 

 

Questão 61 

  Com relação à gestão da qualidade, qual das alternativas a seguir é a mais 

correta considerando as boas práticas preconizadas pelo PMI? 

 

A. O projeto deve definir os seus próprios padrões de qualidade, de acordo com as 

necessidades específicas 

B. O PMO deve definir os padrões a serem seguidos e a equipe do projeto deve 

seguir rigorosamente o que está definido 

C. A organização pode definir padrões de qualidade, e a equipe do projeto deve 

identificar se existem padrões de mercado a serem seguidos, fazendo as 

adaptações possíveis de acordo com as necessidades do projeto 

D. Os padrões de qualidade devem ser identificados durante o planejamento e 

podem ser modificados durante a execução 

 

  

 

Questão 62 

  Todas as alternativas abaixo representam processos que são elementos do 5.1 - 

Plano de Gerenciamento do Escopo, exceto qual? 

 

A.  Processo para especificação detalhada do escopo do projeto. 

B.  Processo para estabelecer como a EAP será mantida e aprovada. 

C.  Processo para especificar como será obtida a aceitação formal das entregas do 

projeto concluídas. 

D.  Processo para definir como as atividades de controle de mudanças nas linhas de 

base serão executadas. 
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Questão 63 

  Qual é o objetivo do processo 6.1 – Planejar o Gerenciamento do Cronograma? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o cronograma do projeto 

será gerenciado ao longo de todo o projeto. 

B.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do 

projeto. 

C.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o tempo do projeto será 

gerenciado ao longo de todo o projeto. 

D.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do tempo do 

projeto. 

 

  

 

Questão 64 

  Qual é o principal benefício do processo 6.1 – Planejar o Gerenciamento do 

Cronograma? 

 

A. Fornecimento de orientação e instruções sobre como o tempo do projeto será 

gerenciado ao longo de todo o projeto. 

B.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do 

projeto. 

C.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o cronograma do projeto 

será gerenciado ao longo de todo o projeto. 

D.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do plano de 

gerenciamento do projeto. 
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Questão 65 

  Para aumentar o engajamento das partes interessadas durante o projeto, qual das 

alternativas a seguir é a menos importante? 

 

A. Escutar todas as partes interessadas sobre as suas expectativas, necessidades e 

requisitos, registrando formalmente aquelas que forem pertinentes ao projeto 

B. Resolver as questões que se apresentam o mais rápido possível, considerando o 

que é mais adequado para o projeto 

C. Levantar, documentar e planejar as necessidades de cada parte interessada no 

que tange às comunicações 

D. Atender a todas as questões levantadas pelas partes interessadas, e definir 

relatório único que atenda a todos os envolvidos 

 

  

 

Questão 66 

  Segundo o Guia PMBOK®, todas as alternativas a seguir podem ser consideradas 

corretas, exceto qual? 

 

A. Os processos de iniciação estão relacionados ao entendimento inicial do que 

deve ser entregue e às principais características do projeto a ser empreendido 

B. A execução do projeto deve ser realizada seguindo o que está no plano de 

gerenciamento do projeto, e mudanças não podem ser implementadas após a 

aprovação do plano 

C. Os processos de planejamento definem o que deve ser executado e entregue 

como resultado da execução 

D. Os processos de monitoramento e controle comparam o resultado da execução 

com o que fora planejado 

 

 

 

Questão 67 

  Qual é o objetivo do processo 7.1 – Planejar o Gerenciamento dos Custos? 

 

A.  Estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação necessários para o 

planejamento, gerenciamento, despesas e controle dos custos do projeto. 

B.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como os custos do projeto serão 

gerenciados ao longo de todo o projeto. 

C.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como os custos do projeto serão 

gerenciados ao longo do planejamento do projeto. 
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D.  Gerar um plano geral do projeto que contemple inclusive o gerenciamento dos 

custos do projeto. 

 

 

  

 

Questão 68 

  Qual é o principal benefício do processo 7.1 – Planejar o Gerenciamento dos 

Custos? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como os custos do projeto serão 

gerenciados ao longo da iniciação e do planejamento do projeto. 

B.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle dos custos do 

projeto durante a fase de iniciação. 

C.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como os custos do projeto serão 

gerenciados ao longo de todo o projeto. 

D.  Estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação necessários para o 

planejamento, gerenciamento, despesas e controle dos custos do projeto. 

 

 

 

Questão 69 

  Das alternativas apresentadas, qual você considera a mais correta no contexto 

geral do gerenciamento de projetos? 

 

A. Recursos devem ser alocados no projeto de acordo com a disponibilidade da 

organização executora 

B. É necessário identificar as necessidades do projeto para depois avaliar os 

recursos a serem alocados, com as competências adequadas 

C. Os recursos que não têm as competências necessárias devem ser treinados 

D. O cronograma do projeto deve ser sempre ajustado de acordo com a 

disponibilidade dos recursos. 
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Questão 70 

  Com relação ao engajamento das partes interessadas, todas as alternativas a 

seguir estão corretas e são importantes, exceto qual? 

 

A. Todas as necessidades e expectativas das partes interessadas devem ser atendidas 

B. A equipe do projeto deve possibilitar um fluxo de comunicação eficiente e eficaz 

entre as partes interessadas 

C. Informações devem ser geradas, recebidas e compreendidas de forma apropriada 

D. A equipe de gerenciamento do projeto deve fornecer oportunidade às partes 

interessadas de solicitar informações, esclarecimentos e discussões adicionais 

 

  

 

Questão 71 

  Todas as alternativas abaixo são verdadeiras com relação ao plano de 

gerenciamento dos custos, exceto qual? 

 

A.  O Termo de Abertura do Projeto é uma das entradas do processo responsável 

pela elaboração deste plano. 

B.  Ele é um dos planos auxiliares do plano de gerenciamento do projeto. 

C.  Limites de controle devem ser descritos no plano como valores absolutos que 

não podem ser ultrapassados. 

D.  As unidades de medida que serão utilizadas devem compor este plano. 

 

  

 

Questão 72 

  Quando estamos tratando da Área de Conhecimento do Gerenciamento dos 

Custos do Projeto, todas as alternativas podem ser consideradas verdadeiras, exceto 

qual? 

 

A.  Os processos Estimar os Custos e Determinar o Orçamento podem ser tratados 

como um único processo quando estamos gerenciando projetos de pequeno porte. 

B.  O processo Estimar os Custos tem uma relação direta com o processo Estimar os 

Recursos das Atividades. 

C.  Seu objetivo é determinar a quantidade de recursos necessários para cada 

atividade do projeto. 

D.  Técnicas analíticas como fluxo de caixa descontado e retorno sobre o 

investimento e taxa interna de retorno podem ser utilizadas para estimar os custos. 
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Questão 73 

  Qual é o objetivo do processo Coletar os Requisitos? 

 

A.  Determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes 

interessadas, a fim de atender aos objetivos do projeto. 

B.  Planejar como as entregas feitas por fornecedores serão gerenciadas. 

C.  Criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal 

escopo será definido, validado e controlado.  

D.  Criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal 

escopo será, validado, controlado e entregue às partes interessadas. 

 

  

 

Questão 74 

  Qual é o principal benefício do processo Coletar os Requisitos? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o escopo será gerenciado 

ao longo de todo o projeto. 

B.  Fornecimento da base para definição e gerenciamento do escopo do projeto, 

incluindo o escopo do produto. 

C.  Definir como as atividades do projeto serão executadas.  

D.  Criar um plano de gerenciamento dos requisitos que documenta como tal escopo 

será definido, validado e controlado. 

 

 

 

Questão 75 

  Unanimidade, maioria, pluralidade e ditadura são quatro exemplos de qual das 

seguintes técnicas? 

 

A.  Grupos de discussão, ferramenta e técnica do processo Coletar os Requisitos. 

B.  Oficinas facilitadas, ferramenta e técnica do processo Coletar os Requisitos. 

C.  Técnicas de tomada de decisão em grupo, ferramenta e técnica do processo 

Coletar os Requisitos. 

D.  Técnicas de criatividade de grupo, ferramenta e técnica do processo Coletar os 

Requisitos. 
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Questão 76 

  Qual é o documento onde são detalhadas as solicitações das partes interessadas, 

bem como os critérios de aceitação, no que se refere ao detalhamento do produto e das 

entregas do projeto? 

 

A.  Na documentação dos requisitos, saída do processo Planejar o Gerenciamento do 

Escopo. 

B.  Na especificação do escopo do projeto, que é utilizada como entrada no processo 

Coletar os Requisitos. 

C.  Na documentação dos requisitos, saída do processo Coletar os Requisitos. 

D.  Na especificação do escopo do projeto, saída do processo Planejar o 

Gerenciamento do Escopo. 

 

 

 

Questão 77 

  Você é gerente de um projeto que depende de um fornecedor, para uma entrega 

vital para cumprir o cronograma do projeto. Você acredita que este fornecedor irá 

cumprir este prazo, pois já trabalharam juntos em outros projetos. Este é um exemplo 

de... 

 

A.  Premissa. 

B.  Restrição. 

C.  Requisito. 

D.  Objetivo. 

 

  

 

Questão 78 

  Qual é o objetivo do processo Definir o Escopo? 

 

A.  Determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes 

interessadas, a fim de atender aos objetivos do projeto. 

B.  Planejar como as entregas feitas por fornecedores serão gerenciadas. 

C.  Criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal 

escopo será definido, validado e controlado.  

D.  Desenvolver uma especificação detalhada do projeto e do produto. 
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Questão 79 

  Qual é o principal benefício do processo Definir o Escopo? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o escopo será gerenciado 

ao longo de todo o projeto. 

B.  Fornecimento da base para definição e gerenciamento do escopo do projeto, 

incluindo o escopo do produto. 

C.  Descreve os limites do projeto, serviços ou resultados ao definir quais dos 

requisitos coletados serão incluídos e quais serão excluídos do escopo do projeto.  

D.  Criar um plano de gerenciamento dos requisitos que documenta como tal escopo 

será definido, validado e controlado. 

 

  

 

Questão 80 

  A geração de alternativas é uma ferramenta e técnica do processo Definir o 

Escopo que inclui...  

 

A.  Brainstorming e pensamento lateral. 

B.  Opinião especializada e análise de produto. 

C.  Opinião especializada e pensamento lateral. 

D.  Brainstorming e análise de produto. 

 

 

 

Questão 81 

  Todas as alternativas estão associadas às responsabilidades do gerente de 

projetos, exceto qual? 

 

A. Obter ou confirmar o compromisso continuado das partes interessadas com o 

êxito do projeto, engajando-as nas etapas apropriadas do projeto 

B. Utilizar negociação e comunicação para gerenciar as expectativas, e assim 

assegurar o atingimento das metas do projeto 

C. Resolver as questões e problemas somente quando se apresentarem, o mais 

rápido possível, e informando a solução às partes interessadas 

D. Aumentar o nível de apoio às partes interessadas e minimizar sua resistência, 

ampliando de maneira significativa as chances de êxito do projeto. 
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Questão 82 

  Todas as alternativas abaixo listam técnicas utilizadas na análise do produto, 

utilizadas durante o processo Definir o Escopo, exceto qual? 

 

A.  Decomposição do produto, análise de sistemas e análise de requisitos 

B.  Decomposição do produto, engenharia de sistemas e engenharia de valor. 

C.  Análise funcional, engenharia de valor e análise de valor. 

D.  Análise de sistemas, engenharia de sistemas e engenharia de valor. 

 

  

 

Questão 83 

  Qual é o objetivo do processo Criar a EAP? 

 

A.  Subdividir as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais 

facilmente gerenciáveis. 

B.  Planejar como as entregas feitas por fornecedores serão gerenciadas. 

C.  Criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal 

escopo será definido, validado e controlado.  

D.  Desenvolver uma especificação detalhada do projeto e do produto. 

 

  

 

Questão 84 

  Qual é o principal benefício do processo Criar a EAP? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o escopo será gerenciado 

ao longo de todo o projeto. 

B.  Fornecimento da base para definição e gerenciamento do escopo do projeto, 

incluindo o escopo do produto. 

C.  Descreve os limites do projeto, serviços ou resultados ao definir quais dos 

requisitos coletados serão incluídos e quais serão excluídos do escopo do projeto.  

D.  Fornecimento de uma visão estruturada do que deve ser entregue. 
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Questão 85 

  Você é um gerente de projeto complexo e composto de muitas entregas. Todos os 

níveis de pacotes de trabalho deste projeto são subprojetos contratados externamente. 

Com relação à EAP, Podemos afirmar que todas as alternativas abaixo são verdadeiras, 

exceto? 

 

A.  Os pacotes de trabalho são o nível mais baixo da EAP. 

B.  Os pacotes de trabalho facilitam as estimativas de tempo e custos. 

C.  Os pacotes de trabalho serão de responsabilidade dos fornecedores ou outras 

áreas dentro da organização. 

D.  Os pacotes de trabalho serão decompostos em atividades. 

 

  

 

Questão 86 

  Considerando a decomposição da EAP, podemos afirmar que qual das 

afirmativas abaixo é menos verdadeira? 

 

A.  Dependendo da área de atuação e do conhecimento da equipe do projeto, 

necessitará de opinião especializada e uma análise detalhada da especificação do escopo 

do projeto. 

B.  Organiza as entregas do projeto de modo que elas estejam sempre listadas no 

nível um. 

C.  É uma ferramenta e técnica utilizada do processo Criar a EAP. 

D.  Divide as entregas em componentes menores até o nível de pacotes de trabalho. 

 

 

Questão 87 

  Qual é o objetivo do processo 6.2 – Definir as Atividades? 

 

A.  É a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que fornecem uma base para 

estimar, programar, executar, monitorar e controlar o trabalho do projeto. 

B.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o tempo do projeto será 

gerenciado ao longo de todo o projeto. 

C.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do 

projeto.  

D.  Identificar e documentar ações específicas a serem realizadas para produzir as 

entregas do projeto. 
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Questão 88 

  Qual é o principal benefício do processo 6.2 – Definir as Atividades? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o tempo do projeto será 

gerenciado ao longo de todo o projeto. 

B.  É a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que fornecem uma base para 

estimar, programar, executar, monitorar e controlar o trabalho do projeto. 

C.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do 

projeto.  

D.  Identificar e documentar ações específicas a serem realizadas para produzir as 

entregas do projeto. 

 

  

 

Questão 89 

  Todas as alternativas abaixo descrevem ferramentas e técnicas do processo 6.2 – 

Definir as Atividades, exceto qual? 

 

A.  Técnicas de facilitação. 

B.  Decomposição. 

C.  Opinião especializada.  

D.  Planejamento em ondas sucessivas. 

 

 

 

Questão 90 

  Qual é o objetivo do processo 6.3 – Sequenciar as Atividades? 

 

A.  É a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que fornecem uma base para 

estimar, programar, executar, monitorar e controlar o trabalho do projeto. 

B.  Identificar e documentar os relacionamentos entre as atividades do projeto, que 

são sequenciadas usando relações lógicas. 

C.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do 

projeto.  

D.  Identificar e documentar ações específicas a serem realizadas para produzir as 

entregas do projeto. 
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Questão 91 

  Qual é o principal benefício do processo 6.3 – Sequenciar as Atividades? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o tempo do projeto será 

gerenciado ao longo de todo o projeto. 

B.  É a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que fornecem uma base para 

estimar, programar, executar, monitorar e controlar o trabalho do projeto. 

C.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do 

projeto.  

D.  Definir a sequência lógica do trabalho a fim de obter o mais alto nível de 

eficiência em face de todas as restrições do projeto. 

 

 

 

Questão 92 

  Todas as alternativas abaixo descrevem entradas do processo 6.3 – Sequenciar as 

Atividades, exceto qual? 

 

A.  Lista das atividades. 

B.  Lista dos marcos. 

C.  Diagramas de rede do cronograma.  

D.  Atributos das atividades. 

 

  

 

Questão 93 

  Considerando a ferramenta e técnica MDP do processo 6.3 – Sequenciar as 

Atividades, qual é o relacionamento lógico que é utilizado com mais frequência? 

 

A.  Término para término. 

B.  Término para início. 

C.  Início para término.  

D.  Início para início. 
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Questão 94 

  Qual é o objetivo do processo 6.4 – Estimar os Recursos das Atividades? 

 

A.  É a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que fornecem uma base para 

estimar, programar, executar, monitorar e controlar o trabalho do projeto. 

B.  Identificar e documentar os relacionamentos entre as atividades do projeto, que 

são sequenciadas usando relações lógicas. 

C. Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do 

projeto.  

D.  Estimar os tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou 

suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade. 

 

  

Questão 95 

  Qual é o principal benefício do processo 6.4 – Estimar os Recursos das 

Atividades? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o tempo do projeto será 

gerenciado ao longo de todo o projeto. 

B.  É a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que fornecem uma base para 

estimar, programar, executar, monitorar e controlar o trabalho do projeto. 

C.  Estimar os tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou 

suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade.  

D.  Definir a sequência lógica do trabalho a fim de obter o mais alto nível de 

eficiência em face de todas as restrições do projeto. 

 

 

Questão 96 

  Quais são as saídas do processo 6.4 – Estimar os recursos das atividades? 

 

A.  Requisitos de recursos das atividades, estrutura analítica dos    recursos e 

atualizações no plano de gerenciamento do projeto. 

B.  Requisitos de recursos das atividades, estrutura analítica do projeto e 

atualizações nos documentos do projeto. 

C. Requisitos de recursos das atividades, estrutura analítica dos    recursos e 

atualizações nos ativos de processos organizacionais. 

D.  Requisitos de recursos das atividades, estrutura analítica dos recursos e 

atualizações nos documentos do projeto. 
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Questão 97 

  Segundo o Guia PMBOK®, para gerenciar adequadamente as mudanças do 

projeto, todas as alternativas a seguir são adequadas ou possíveis, exceto qual? 

 

A. As atividades de gerenciamento de projetos não precisam estar alinhadas com a 

orientação de negócios de alto nível, e caso haja uma mudança, os objetivos do 

projeto devem ser realinhados 

B. Os gerentes de projetos esperam mudanças e implementam processos para 

mantê-las gerenciadas e controladas 

C. Fornecer feedback aos programas e portfólios solicitações de mudanças que 

podem identificar impactos em outros projetos, programas ou portfólios 

D. Mudanças nos objetivos do projeto afetam a sua eficiência e sucesso 

 

  

 

Questão 98 

  Qual é o objetivo do processo 9.1 - Planejar o Gerenciamento dos Recursos 

Humanos? 

 

A.  Identificar e documentar papéis, responsabilidades, habilidades necessárias e 

relações hierárquicas do projeto, e criar um plano de gerenciamento de pessoal. 

B.  Identificar e documentar os relacionamentos entre os profissionais da equipe do 

projeto. 

C.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle da equipe do 

projeto.  

D.  Estimar os tipos e quantidades de pessoas que serão necessárias para realizar 

cada atividade do projeto. 
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Questão 99 

  Qual é o principal benefício do processo 9.1 - Planejar o Gerenciamento dos 

Recursos Humanos? 

 

A.  Estabelecimento dos papéis e organogramas do projeto, além do plano de 

gerenciamento de pessoal, incluindo a definição de que todos os membros da equipe 

serão contratados externamente os profissionais para o projeto. 

B.  É a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que fornecem uma base para 

estimar, programar, executar, monitorar e controlar o trabalho do projeto, e quem é 

responsável por cada atividade. 

C.  Estimar os tipos e quantidades de pessoas que serão necessárias para realizar 

cada atividade.  

D.  Estabelecimento dos papéis, responsabilidades e organogramas do projeto, além 

do plano de gerenciamento de pessoal, incluindo o cronograma de mobilização e 

liberação de pessoal. 

 

  

Questão 100 

  Considerando as boas práticas preconizadas pelo PMI, qual das alternativas a 

seguir é a mais correta e abrangente em relação à garantia da qualidade? 
 

A. Visa assegurar que uma saída futura seja concluída de forma a cumprir os 

requisitos e expectativas especificados somente para cada entrega 

B. Visa atender os requisitos do projeto e necessidades de negócios, inclusive os 

requisitos de produto e da qualidade 

C. Define na validação quais os padrões de qualidade que devem ser seguidos para 

cada entrega 

D. Define quais são os requisitos de qualidade que deverão ser atendidos para cada 

entrega 

 

  

Questão 101 

  Com relação à sigla RACI, o que significa cada letra, na ordem? 

 

A.  Responsável, Responsável pela Aprovação, Consultar e Informar 

B.  Responsável pela Aprovação, Responsável, Ciente e Informar 

C.  Responsável, Aprovador, Consultar e Informar 

D.  Responsável, Aprovador, Ciente e Informar 
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Questão 102 

  Com relação ao planejamento dos recursos humanos, podemos afirmar que? 

 

A.  O Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos é um dos componentes do 

Plano de Gerenciamento de Pessoal 

B.  O Plano de Gerenciamento de Pessoal é um dos componentes do Plano de 

Gerenciamento dos Recursos Humanos  

C.  A Matriz de Responsabilidades é um dos exemplos de Matriz RACI 

D.  O processo Planejar o Gerenciamento dos Recursos Humanos será executado 

somente após o término do processo Estimar os Recursos das Atividades 

 

  

 

Questão 103 

  Qual é o objetivo do processo 6.5 – Estimar as Durações das Atividades? 

 

A.  É a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que fornecem uma base para 

estimar, programar, executar, monitorar e controlar o trabalho do projeto. 

B.  Estimar o número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar as 

atividades específicas com os recursos estimados. 

C.  Estimar a data de término da atividade de acordo com os recursos alocados.  

D.  Estimar os tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou 

suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade. 

 

 

 

Questão 104 

  Qual é o principal benefício do processo 6.5 – Estimar as Durações das 

Atividades? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o tempo do projeto será 

gerenciado ao longo de todo o projeto. 

B.  É a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que fornecem uma base para 

estimar, programar, executar, monitorar e controlar o trabalho do projeto. 

C.  Estimar os tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou 

suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade.  

D.  Fornecer a quantidade de tempo necessária para concluir cada atividade, o que é 

uma entrada muito importante no processo Desenvolver o Cronograma. 

 

http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/treinamentos/gerenciamento-de-projetos/preparatorio-para-certificacao-pmp/
http://www.easybok.com.br/treinamentos/gerenciamento-de-projetos/preparatorio-para-certificacao-pmp/


Material protegido pela Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98)  

Proibido reproduzir ou repassar para terceiros   

Adquira outros simulados em http://www.easybok.com.br/ 

 

 

Material protegido pela Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98)  

Proibido reproduzir ou repassar para terceiros 

  

 

  

 

Questão 105 

  Quais das seguintes ferramentas e técnicas podem ser utilizadas no processo 

Estimar as durações das atividades? 

 

A.  Opinião especializada, estimativa análoga, estimativas paramétricas, estimativa 

de três pontos, análise de alternativas e técnicas de decisão em grupo. 

B.  Lista de atividades, opinião especializada, análise de alternativas, estimativa 

análoga, estimativas paramétricas, estimativa de três pontos e análise de reserva. 

C.  Lista de atividades, opinião especializada, estimativa análoga, estimativas 

paramétricas, técnicas de decisão em grupo e estimativas de três pontos. 

D.  Opinião especializada, estimativa análoga, estimativas paramétricas, estimativa 

de três pontos, técnicas de tomada de decisão em grupo e análise de reserva. 

 

  

 

Questão 106 

  Você é gerente de um projeto em uma organização que presta serviços 

especializados. Seu projeto tem atividades previstas para vários locais diferentes. Um 

técnico responsável lhe apresentou as seguintes estimativas para a duração de uma 

atividade do caminho crítico: pessimista 36, otimista 20 e mais provável 24. Qual é o 

valor arredondado esperado para esta atividade considerando estes valores de 

referência? 

 

A.  27 

B.  26 

C.  25 

D.  24 

 

  

 

Questão 107 

  Você é gerente de um projeto e quer resguardar a sua equipe com relação a 

pressão no atendimento dos prazos. Qual é a técnica mais adequada para tal situação? 

 

A.  Análise de reservas. 

B.  Estimativa de três pontos. 

C.  Estimativa análoga. 

D.  Estimativa paramétrica. 
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Questão 108  

  Você foi nomeado gerente de um projeto crítico, e que tem características 

parecidas com outro que foi realizado por sua empresa no passado. Você sabe que para 

instalar os aparelhos de ar condicionado necessários no escritório, a equipe responsável 

demora aproximadamente 12 horas, considerando toda a instalação. Para instalar 5 

aparelhos você demorará 60 horas. Eu tipo de estimativa você utilizou? 

 

A.  Estimativa bottom-up 

B.  Estimativa análoga 

C.  Estimativa paramétrica 

D.  De três pontos 

 

  

 

Questão 109 

  Você foi nomeado gerente de um projeto a iniciar, e que tem características 

parecidas com outro que você gerenciou no passado. O presidente da empresa lhe 

solicita uma estimativa de duração total do projeto. Ele lhe informa que a previsão não 

precisa ser muito precisa, e que ele tem pressa em saber a sua opinião. Eu tipo de 

estimativa você utilizará? 

 

A.  Estimativa bottom-up 

B.  Estimativa análoga 

C.  Estimativa paramétrica 

D.  De três pontos 

 

  

 

Questão 110 

  Você foi nomeado gerente de um projeto crítico, e que precisa de muita precisão 

nas estimativas. O presidente da empresa lhe solicita uma estimativa da duração total do 

projeto. Ele lhe informa que não tem pressa em receber esta estimativa, pois é 

importante que ela seja confiável. Eu tipo de estimativa você deve utilizar? 

 

A.  Estimativa bottom-up, e posteriormente a estimativa de três pontos. 

B.  Estimativa análoga, e posteriormente a estimativa de três pontos. 

C.  Estimativa paramétrica, e posteriormente a estimativa bottom-up. 

D.  Estimativa análoga, e posteriormente a estimativa de três pontos. 
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Questão 111 

  Qual é o objetivo do processo 6.6 – Desenvolver o Cronograma? 

 

A.  É a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que fornecem uma base para 

estimar, programar, executar, monitorar e controlar o trabalho do projeto. 

B.  Estimar o número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar as 

atividades específicas com os recursos estimados. 

C.  Estimar a data de término da atividade de acordo com os recursos alocados.  

D.  Analisar as sequências das atividades, suas durações, recursos necessários e 

restrições do cronograma, visando criar o cronograma do projeto. 

 

  

 

Questão 112 

  Qual é o principal benefício do processo 6.6 – Desenvolver o Cronograma? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o tempo do projeto será 

gerenciado ao longo de todo o projeto. 

B.  Inserção das atividades do cronograma, suas durações, recursos, disponibilidades 

de recursos e relacionamentos lógicos na ferramenta de elaboração do cronograma gera 

um modelo de cronograma com datas planejadas para a conclusão das atividades do 

projeto. 

C.  Estimar os tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou 

suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade.  

D.  Fornecer a quantidade de tempo necessária para concluir cada atividade, o que é 

uma entrada muito importante no processo Desenvolver o Cronograma. 

 

  

 

Questão 113 

  Qual é o objetivo do processo 7.2 –Estimar os Custos? 

 

A.  Estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação necessários para o 

planejamento, gerenciamento, despesas e controle dos custos do projeto. 

B.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como os custos do projeto serão 

gerenciados ao longo de todo o projeto. 

C.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como os custos do projeto serão 

gerenciados ao longo do planejamento do projeto. 

D.  Desenvolver uma estimativa dos recursos monetários necessários para executar 

as atividades do projeto. 

http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/treinamentos/gerenciamento-de-projetos/preparatorio-para-certificacao-pmp/
http://www.easybok.com.br/treinamentos/gerenciamento-de-projetos/preparatorio-para-certificacao-pmp/


Material protegido pela Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98)  

Proibido reproduzir ou repassar para terceiros 

Adquira outros simulados em http://www.easybok.com.br/  

   

 

Material protegido pela Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98)  

Proibido reproduzir ou repassar para terceiros  

  

 

  

 

Questão 114 

  Qual é o principal benefício do processo 7.2 – Estimar os Custos? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como os custos do projeto serão 

gerenciados ao longo da iniciação e do planejamento do projeto. 

B.  Definição dos custos exigidos para concluir o trabalho do projeto. 

C.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como os custos do projeto serão 

gerenciados ao longo de todo o projeto. 

D.  Estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação necessários para o 

planejamento, gerenciamento, despesas e controle dos custos do projeto. 

 

  

 

Questão 115 

  Quais são as saídas do processo 7.2 –Estimar os custos? 

 

A.  Estimativa de custos das atividades, bases das estimativas e atualizações nos 

documentos do projeto. 

B.  Plano de gerenciamento dos custos, estimativas de custos das atividades e 

atualizações nos documentos do projeto. 

C.  Estimativa de custos das atividades, bases das estimativas e atualizações no 

plano de gerenciamento dos custos. 

D.  Estimativa de custos das atividades, bases das estimativas e atualizações nos 

ativos de processos organizacionais. 

 

  

 

Questão 116 

  Todas as alternativas abaixo representam ferramentas e técnicas do processo 7.2 

– Estimar os Custos, exceto qual? 

 

A.  Estimativa análoga. 

B.  Técnicas analíticas. 

C.  Análise de proposta de fornecedor. 

D.  Estimativa paramétrica. 
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Questão 117 

  Após uma análise dos riscos envolvidos, as estimativas para uma atividade do 

seu projeto foram as seguintes: mais provável é R$ 480,00, otimista é R$ 360,00 e 

pessimista é R$ 640,00. Qual é o custo esperado dessa atividade (arredondado para o 

inteiro mais próximo)? 

 

A.  R$ 493,00 

B.  R$ 486,00 

C.  R$ 494,00 

D.  R$ 487,00 

 

  

 

Questão 118 

  Quando a intenção é tornar as previsões dos custos das atividades mais 

confiáveis, considerando a incerteza e os riscos envolvidos, qual das estimativas a 

seguir você deve utilizar? 

 

A.  Estimativas paramétricas 

B.  Estimativa de bottom-up 

C.  Estimativas de três pontos 

D.  Estimativas top-down 

 

 

 

Questão 119 

  Qual é o objetivo do processo 11.1 – Planejar o Gerenciamento dos Riscos? 

 

A.  Identificação dos riscos que representam algum impacto ao projeto. 

B.  Definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um 

projeto. 

C.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle dos riscos dos 

projetos executados na organização.  

D.  Planejar quais serão as respostas aos riscos identificados. 
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Questão 120 

  Qual é o principal benefício do processo 11.1 – Planejar o Gerenciamento dos 

Riscos? 

 

A.  Ele garante que todos os riscos que tenham impacto no projeto serão mitigados. 

B.  Ele garante que todos os riscos positivos serão explorados. 

C.  Ele garante que todos os riscos negativos serão mitigados ou eliminados.  

D.  Ele garante que o grau, tipo e visibilidade do gerenciamento dos riscos sejam 

proporcionais tantos aos riscos quanto à importância do projeto para a organização. 

 

  

 

Questão 121  

  Todas as alternativas abaixo são ferramentas e técnicas do processo Planejar o 

Gerenciamento dos Riscos, exceto qual? 

 

A.  Técnicas de facilitação. 

B.  Técnicas analíticas. 

C.  Opinião especializada. 

D.  Reuniões. 

 

  

 

Questão 122 

  Todas as alternativas abaixo são itens sugeridos para o Plano de gerenciamento 

dos riscos, exceto qual? 

A.  Matriz de probabilidade e impacto. 

B.  Papéis e responsabilidades relacionados às atividades de gerenciamento dos 

riscos. 

C.  Respostas aos riscos. 

D.  Formatos dos relatórios relacionados ao gerenciamento dos riscos. 
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Questão 123 

  Qual das alternativas abaixo está relacionada a definir as escalas de impacto dos 

riscos, durante o processo Planejar o Gerenciamento dos Riscos? 

 

A.  Matriz de probabilidade e impacto. 

B.  Estrutura analítica dos riscos. 

C.  Categorias de riscos. 

D.  Tolerâncias revisadas das partes interessadas. 

 

  

 

Questão 124 

  Qual é o objetivo do processo 11.2 Identificar os Riscos? 

 

A.  Análise da probabilidade e do impacto dos riscos. 

B.  Definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um 

projeto. 

C.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle dos riscos dos 

projetos executados na organização.  

D.  Determinação dos riscos que podem afetar o projeto e da documentação de suas 

características. 

 

  

 

Questão 125 

  Qual é o principal benefício do processo 11.2 Identificar os Riscos? 

 

A.  Documentação dos riscos existentes e o conhecimento e a capacidade que ele 

fornece à equipe do projeto de antecipar os eventos. 

B.  Documentação dos riscos existentes e o conhecimento e a capacidade que ele 

fornece às partes interessadas do projeto de antecipar os eventos. 

C.  Documentação dos riscos existentes e as habilidades que ele fornece à equipe do 

projeto de antecipar os eventos.  

D.  Documentação dos riscos existentes e o conhecimento e a capacidade que ele 

fornece ao gerente do projeto de antecipar os eventos. 
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Questão 126  

  Quais são as ferramentas e técnicas do processo 11.2 – Identificar os Riscos? 

 

A.  Revisões de documentação, técnicas de coleta de informações, análise de listas 

de verificação, análise de premissas, técnicas de diagramas, análise SWOT e opinião 

especializada 

B.  Revisões de documentação, técnicas de facilitação, análise de listas de 

verificação, análise de premissas, técnicas de diagramas, análise SWOT e opinião 

especializada 

C.  Revisões de documentação, técnicas de coleta de informações, análise de listas 

de verificação, análise de premissas, técnicas analíticas, análise SWOT e opinião 

especializada 

D.  Revisões de documentação, técnicas analíticas, análise de listas de verificação, 

análise de premissas, técnicas de diagramas, análise SWOT e opinião especializada 

 

  

 

Questão 127 

  Todas as alternativas abaixo são técnicas de diagramas utilizadas no processo 

Identificar os Riscos, exceto qual? 

 

A.  Diagramas de causa e efeito 

B.  Diagramas de sistema e fluxogramas 

C.  Diagramas de influência 

D.  Diagramas de árvore de decisão 

 

  

 

Questão 128 

  Das alternativas abaixo qual é a utilizada para identificar as causas e efeitos dos 

eventos de riscos? 

 

A.  Diagramas espinha de peixe 

B.  Diagramas de sistema e fluxogramas 

C.  Diagramas de influência 

D.  Diagramas de árvore de decisão 
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Questão 129 

  Qual é o objetivo do processo 11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos? 

 

A.  Priorização de riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e 

combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. 

B.  Definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um 

projeto. 

C.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle dos riscos dos 

projetos executados na organização.  

D.  Determinação dos riscos que podem afetar o projeto e da documentação de suas 

características. 

 

  

 

Questão 130 

  Qual é o principal benefício do processo 11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos 

Riscos? 

 

A.  Documentação dos riscos existentes e o conhecimento e a capacidade que ele 

fornece à equipe do projeto de antecipar os eventos. 

B.  Habilitar os gerentes de projetos a reduzir o nível de incerteza e focar os riscos 

de alta prioridade  

C.  Habilitar os gerentes de projetos a eliminar completamente o nível de incerteza e 

focar os riscos de alta prioridade.  

D.  Documentação dos riscos existentes e o conhecimento e a capacidade que ele 

fornece ao gerente do projeto de antecipar os eventos. 
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Questão 131 

  Considerando que a sua organização definiu uma matriz de probabilidade e 

impacto de riscos para todos os projetos, qual das seguintes alternativas é verdadeira? 

 

A. A matriz de probabilidade e impacto define as tolerâncias a riscos das partes 

interessadas. 

B. A matriz de probabilidade e impacto registra as escalas de prioridades dos riscos 

identificados. 

C. A matriz de probabilidade e impacto define parâmetros que associam as escalas 

de riscos aos objetivos do projeto. 

D. A matriz de probabilidade e impacto faz a referência cruzada e multiplica a 

probabilidade pelo impacto do evento de risco para servir de base na classificação e 

priorização dos riscos identificados. 

 

  

 

Questão 132  

  Qual é o processo que avalia a probabilidade e os impactos dos riscos 

identificados, resultando em uma classificação geral de riscos associada ao projeto e 

priorizando os riscos? 

 

A.  Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 

B.  Planejar o Gerenciamento dos Riscos 

C.  Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos 

D.  Identificar os Riscos 

 

 

Questão 133 

  Qual é o objetivo do processo 11.4 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos? 

 

A.  Priorização de riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e 

combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. 

B. Definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um 

projeto. 

C.  Estabelecimento de políticas, procedimentos e documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle dos riscos dos 

projetos executados na organização.  

D.  Analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do 

projeto. 
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Questão 134 

  Qual é o principal benefício do processo 11.4 Realizar a Análise Quantitativa dos 

Riscos? 

 

A.  A produção de informações quantitativas dos riscos para respaldar a tomada de 

decisões, a fim de reduzir o grau de incerteza dos projetos. 

B.  Habilitar os gerentes de projetos a reduzir o nível de incerteza e focar os riscos 

de alta prioridade  

C.  Habilitar os gerentes de projetos a eliminar completamente o nível de incerteza e 

focar os riscos de alta prioridade.  

D.  Documentação dos riscos existentes e o conhecimento e a capacidade que ele 

fornece ao gerente do projeto de antecipar os eventos. 

 

 

 

Questão 135 

  Com relação às respostas aos riscos, qual é a alternativa mais correta e 

abrangente? 

 

A. As respostas aos riscos devem ser controladas pelo responsável ou proprietário 

de cada risco,  

B. As respostas aos riscos devem ser oportunas e eficientes, e o responsável deve 

monitorar se a probabilidade e o impacto se alteraram 

C. As respostas aos riscos devem ser analisadas, definidas, ter um responsável e sua 

eficiência deve ser controlada 

D. Riscos podem ocorrer a qualquer momento no ciclo de vida do projeto 

 

  

 

Questão 136 

  Qual é o objetivo do processo 11.5 Planejar as Respostas aos Riscos? 

 

A.  Priorização de riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e 

combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. 

B.  Definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um 

projeto. 

C.  Desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as 

ameaças aos objetivos do projeto.  

D.  Analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do 

projeto. 
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Questão 137 

  Qual é o principal benefício do processo 11.5 Planejar as Respostas aos Riscos? 

 

A.  A produção de informações quantitativas dos riscos para respaldar a tomada de 

decisões, a fim de reduzir o grau de incerteza dos projetos. 

B.  Habilitar os gerentes de projetos a reduzir o nível de incerteza e focar os riscos 

de alta prioridade  

C.  Habilitar os gerentes de projetos a eliminar completamente o nível de incerteza e 

focar os riscos de alta prioridade.  

D.  A abordagem dos riscos por prioridades, injetando recursos e atividades no 

orçamento, no cronograma e no plano de gerenciamento do projeto, conforme 

necessário. 

 

  

 

Questão 138 

  Um de seus fornecedores informou que não conseguirá entregar os equipamentos 

necessários no prazo acordado. Foi necessário alugar outros equipamentos para não 

atrasar o cronograma. Esta situação representa qual estratégia de resposta ao risco? 

 

A.  Mitigar 

B.  Aceitar 

C.  Transferir 

D.  Prevenir 

 

  

 

Questão 139 

  Durante o processo Identificar os Riscos você registrou um evento que, se 

ocorrer, pode adiantar seu cronograma em 30 dias. Esta situação está relacionada a: 

 

A.  Um evento de risco negativo. 

B.  Um evento de risco positivo. 

C.  Um risco residual. 

D.  Um risco secundário. 
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Questão 140 

  A transportadora responsável por uma das entregas de equipamentos do seu 

projeto, que ocorrerá nos próximos dias, ligou informando que existe previsão de chuva 

para o período previsto. Esta situação está relacionada a qual das alternativas? 

 

A.  É um evento de risco. 

B.  É um plano de contingência. 

C.  É um gatilho. 

D.  É um risco secundário. 

 

 

 

Questão 141 

Qual é o objetivo do processo 8.1 - Planejar o Gerenciamento da Qualidade? 

 

A.  Identificação dos requisitos e/ou padrões de qualidade do projeto e suas 

entregas, além da documentação de como o projeto validará o atendimento dos 

requisitos de produto relevantes 

B.  Identificação dos requisitos e/ou padrões de qualidade do projeto e suas 

entregas, além da documentação de como o projeto demonstrará a conformidade com os 

requisitos de qualidade relevantes 

C.  Define quais serão os padrões de qualidade para entregas do projeto 

D.  Planeja como os requisitos de qualidade do projeto serão documentados para 

análises posteriores e validação das lições aprendidas 

 

 

 

Questão 142 

Qual é o principal benefício do processo 8.1 - Planejar o Gerenciamento da 

Qualidade? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o escopo do projeto será 

gerenciado ao longo de todo o projeto. 

B.  Define quais os requisitos de qualidade que deverão ser atendidos para as 

entregas do projeto. 

C.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como a qualidade será gerenciada 

e validada ao longo de todo o projeto.  

D.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como a qualidade do produto será 

validada ao longo de todo o projeto. 
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Questão 143 

Quando o projeto já estava sendo executado, um padrão de qualidade a ser 

atendido sofreu atualização. A equipe do projeto está reunida com a área de qualidade 

da organização, a fim de definir como estas mudanças serão implementadas no projeto. 

Qual processo relacionado ao gerenciamento da qualidade está sendo executado? 

 

A. Planejar o gerenciamento da qualidade 

B. Controlar a qualidade 

C. Realizar a garantia da qualidade 

D. Gerenciar a qualidade 

 

 

 

Questão 144 

Você é gerente de um projeto que visa desenvolver um novo produto para o 

mercado. Várias áreas de sua organização estão envolvidas, e diversas combinações já 

foram testadas a fim de avaliar com base em dados estatísticos quais as melhores 

características para este novo produto. Esta atividade está relacionada a qual das 

seguintes ferramentas e técnicas de Planejar o Gerenciamento da Qualidade? 

 

A. Métricas de qualidade 

B. Benchmarking 

C. Reuniões 

D. Projeto de experimentos 

 

 

 

Questão 145 

Quem é o responsável final por uma entrega associada a uma determinada 

aquisição? 

 

A. O fornecedor 

B. A equipe de gerenciamento do projeto 

C. O gerente do projeto 

D. O profissional responsável pela execução associada à entrega 
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Questão 146 

Das alternativas abaixo todas são objetivos do processo 12.1 - Planejar o 

Gerenciamento das Aquisições, exceto qual? 

 

A.  Documenta decisões de compras do projeto 

B.  Especifica a abordagem a ser adotada nas aquisições 

C.  Define quais serão os fornecedores do projeto 

D.  Identifica fornecedores em potencial 

 

 

 

Questão 147 

Qual é o principal benefício do processo 12.1 - Planejar o Gerenciamento das 

Aquisições? 

 

A.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o tempo do projeto será 

gerenciado ao longo de todo o projeto. 

B.  Determina se deve-se adquirir ou não apoio externo e, se for o caso, o que 

adquirir, como fazer a aquisição, a quantidade necessária, e quando efetuar a aquisição. 

C.  Estimar os tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou 

suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade.  

D.  Contratação dos fornecedores que irão participar do projeto. 

 

 

 

Questão 148 

Você está participando de um projeto e no momento é preciso definir se vocês 

irão desenvolver parte do trabalho internamente ou se irão contratar uma empresa 

externa para tal. Em qual dos seguintes alternativas você se encontra? 

 

A. Elaboração do plano de gerenciamento das aquisições. 

B. Uso de opinião especializada. 

C. Análise de fazer ou comprar. 

D. Planejamento de aquisições. 
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Questão 149 

Você é gerente de projeto e decidiu contratar uma prestadora de serviços, 

especializada na execução de parte das atividades necessárias. Como você deseja 

minimizar o risco para a sua organização, qual é o tipo de contrato adequado? 

 

A. PFG 

B. CMRI 

C. PFRI 

D. CMRF 

 

 

 

Questão 150 

Qual é o objetivo do processo 12.2 - Conduzir as Aquisições? 

 

A.  Documenta decisões de compras do projeto 

B.  Especifica a abordagem a ser adotada nas aquisições 

C.  Gerenciar o trabalho desenvolvido pelos fornecedores após a contratação 

D.  Obter respostas de fornecedores, selecionar um fornecedor e adjudicar um 

contrato 

 

 

 

Questão 151 

Qual é o principal benefício do processo 12.2 - Conduzir as Aquisições? 

 

A.  Prover alinhamento das expectativas internas e externas das partes interessadas 

através de acordos estabelecidos. 

B.  Determina se deve-se adquirir ou não apoio externo e, se for o caso, o que 

adquirir, como fazer a aquisição, a quantidade necessária, e quando efetuar a aquisição. 

C.  Estimar os tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou 

suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade.  

D.  Contratação dos fornecedores que irão participar do projeto. 
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Questão 152 

As condições contratuais devem ser elaboradas considerando preferencialmente: 

 

A.  As necessidades do contratante 

B.  Padrões estabelecidos pela organização através dos ativos de processos 

organizacionais 

C.  Na análise dos riscos aos quais o projeto está exposto 

D.  No histórico do fornecedor 

 

 

 

Questão 153 

Qual é o objetivo do processo 7.3 – Determinar o Orçamento? 

 

A.  Estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação necessários para o 

planejamento, gerenciamento, despesas e controle dos custos do projeto. 

B.  Agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho 

para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada. 

C.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como os custos do projeto serão 

gerenciados ao longo do planejamento do projeto. 

D.  Desenvolver uma estimativa dos recursos monetários necessários para executar 

as atividades do projeto. 

 

 

 

Questão 154 

Qual é o principal benefício do processo 7.3 – Determinar o Orçamento? 

 

A.  Determinação da linha de base dos custos para o monitoramento e controle do 

desempenho do projeto. 

B.  Definição dos custos exigidos para concluir o trabalho do projeto. 

C.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como os custos do projeto serão 

gerenciados ao longo de todo o projeto. 

D.  Estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação necessários para o 

planejamento, gerenciamento, despesas e controle dos custos do projeto. 
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Questão 155 

Quais são as saídas do processo 7.3 – Determinar o Orçamento? 

 

A.  Plano de gerenciamento dos custos, requisitos de recursos financeiros do projeto 

e atualizações nos documentos do projeto. 

B.  Plano de gerenciamento dos custos, estimativas de custos das atividades e 

atualizações nos documentos do projeto. 

C.  Linha de base dos custos, requisitos de recursos financeiros    do projeto e 

atualizações nos documentos do projeto. 

D.  Linha de base dos custos, requisitos de recursos financeiros    do projeto e 

atualizações nos ativos de processos organizacionais. 

 

 

 

Questão 156 

Das alternativas abaixo todas são ferramentas e técnicas do processo 7.3 – 

Determinar o Orçamento, exceto qual? 

 

A.  Análise das reservas. 

B.  Opinião especializada. 

C.  Relações históricas. 

D.  Técnicas de facilitação. 

 

 

Questão 157 

Você é gerente de um projeto que ainda está no planejamento. Você está 

trabalhando na EAP. Você recebeu do departamento financeiro um sistema de 

numeração para atribuir aos componentes da EAP. Qual das seguintes afirmações é 

verdadeira? 

 

A. Este sistema de numeração é chamado de código de contas, e é utilizado para 

detalhar as informações de cada componente da EAP. 

B.  Este sistema de numeração é chamado de dicionário da EAP, e é utilizado para 

monitorar o custo dos elementos da EAP. 

C. Este sistema de numeração é chamado de dicionário da EAP, e é utilizado para 

detalhar as informações de cada componente da EAP. 

D.  Este sistema de numeração é chamado de código de contas, e é utilizado para 

monitorar o custo dos elementos da EAP. 
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Questão 158 

Você é gerente de um projeto e está trabalhando no processo Determinar o 

Orçamento. Todas as seguintes afirmações são falsas, exceto qual? 

 

A. Você estima os custos de cada atividade com base nos recursos necessários para 

executá-la. 

B. Você considera os valores reservados para gerenciar eventos não identificados na 

linha de base dos custos. 

C. As reservas de contingências associadas a cada pacote de trabalho não devem ser 

consideradas na linha de base dos custos. 

D. Você faz a reconciliação dos limites de recursos financeiros a fim de distribuir os 

valores na linha de tempo de acordo com as previsões de entradas. 

 

 

 

Questão 159 

Você é gerente de um projeto que necessita de uma peça específica, 
que irá compor uma das entregas do projeto. Você descobriu a origem do 
problema e implementou uma solicitação de mudança para resolver a questão. 
Nesta situação, qual das afirmativas abaixo é verdadeira? Escolha a melhor 
resposta. 
 

A.  Trata-se de uma solicitação de mudança que deve ser encaminhada ao processo 

Realizar o Controle Integrado de Mudanças. 

B.  Trata-se de uma medida corretiva. 

C.  Trata-se de um reparo de defeito. 

D.  Trata-se de uma medida preventiva. 

 

 

Questão 160 

Qual é o objetivo do processo 4.3 - Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto? 

 

A.  Liderança e realização do trabalho definido no plano de gerenciamento do 

escopo e implementação das mudanças solicitadas para atingir os objetivos do mesmo  

B.  Liderança e realização do trabalho definido no plano de gerenciamento do 

projeto e implementação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do mesmo  

C.  Liderança e realização do trabalho definido no cronograma e implementação das 

mudanças rejeitadas para atingir os objetivos do mesmo  

D.  Liderança e realização do trabalho definido no escopo do projeto e 

implementação das mudanças solicitadas para atingir os objetivos do mesmo  
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Questão 161 

Qual é o principal benefício do processo 4.3 - Orientar e Gerenciar o Trabalho 

do Projeto? 

 

A.  Fornecimento do gerenciamento geral das mudanças do projeto. 

B.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o trabalho será gerenciado 

e validado ao longo de todo o projeto. 

C.  Fornecimento de orientação e instruções sobre como o escopo será gerenciado e 

validado ao longo de todo o projeto.  

D.  Fornecimento do gerenciamento geral do trabalho do projeto. 

 

 

 

Questão 162 

Quais dos seguintes grupos de processos servem como entradas uns para os 

outros, e enviam e recebem informações entre si? 

 

A.  Execução e Planejamento. 

B.  Execução e Encerramento. 

C.  Planejamento, e Monitoramento e Controle. 

D.  Execução, e Monitoramento e Controle. 

 

 

 

Questão 163 

Você é gerente de um projeto e detectou problemas de capacitação dos recursos 

humanos utilizados pelo projeto, o que pode apresentar problemas nas fases futuras. 

Então você encaminha uma medida corretiva para aprovação, a fim de substituir os 

recursos por outros capacitados para as atividades necessárias. Sua organização é muito 

rigorosa quanto a realocação de pessoas. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

 

A.  Esta medida corretiva não é necessária nesse caso, porque com a substituição 

dos recursos o problema será resolvido. 

B.  A medida corretiva funciona como uma solicitação de mudança para autorizar a 

troca do pessoal. 

C.  A medida corretiva é necessária para que as fases futuras do projeto ocorram de 

acordo com o planejado. 

D.  Não se trata de uma medida corretiva porque é uma ação que vai tentar evitar 

problemas futuros. 
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Questão 164 

Qual das saídas do processo 4.3 - Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto 

está relacionada a confirmar a conclusão de um pacote de trabalho de orientação a 

novos membros da equipe? 

 

A.  Solicitações de mudança 

B.  Dados sobre o desempenho do trabalho 

C.  Atualizações nos documentos do projeto 

D.  Entregas 

 

 

 

Questão 165 

Você faz parte da equipe de gerenciamento de um projeto e está relatando como 

está o andamento do cronograma, a evolução das entregas e a utilização de recursos. 

Qual das saídas do processo Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto está 

relacionada? 

 

A.  Atualizações nos documentos do projeto. 

B.  Dados de desempenho do trabalho. 

C.  Solicitações de mudança. 

D.  Atualizações no plano de gerenciamento do projeto. 

 

 

 

Questão 166 

De acordo com o Guia PMBOK®, quem é responsável pelo engajamento das 

partes interessadas? 

 

A.  O gerente do projeto e a equipe de gerenciamento do projeto. 

B.  O patrocinador do projeto. 

C.  Todas as partes interessadas. 

D.  O gerente do projeto. 
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Questão 167 

Das alternativas abaixo, todas representam parte dos objetivos do processo 

Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas, exceto qual? 

 

A.  Ajustar as estratégias e planos para o engajamento das partes interessadas. 

B.  Promover o engajamento apropriado das partes interessadas nas atividades do 

projeto. 

C.  Se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas 

necessidades/expectativas.  

D.  Abordar as questões à medida que ocorrerem. 

 

 

 

Questão 168 

Qual é o principal benefício do processo Gerenciar o Engajamento das Partes 

Interessadas? 

 

A.  Definir qual a estratégia a ser adotada para o gerenciamento das partes 

interessadas. 

B.  Permite que o gerente de projetos aumente o nível de apoio às partes 

interessadas e minimize a sua resistência. 

C.  Se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas 

necessidades/expectativas.  

D.  Abordar as questões à medida que ocorrerem. 

 

 

 

Questão 169 

Das alternativas abaixo qual é uma atitude reprovável por parte da equipe do 

projeto ao gerenciar as partes interessadas? 

 

A.  Levantar as necessidades e expectativas das partes interessadas 

B.  Entregar algo não previsto no escopo às partes interessadas  

C.  Identificar as partes interessadas 

D.  Gerenciar o engajamento das partes interessadas 
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Questão 170 

Um executivo de sua empresa, responsável pelo departamento que atende ao 

cliente de seu projeto, informa a você, gerente do projeto que, se o projeto for 

implementado como planejado, ele terá despesas adicionais para atender o cliente. 

Durante o planejamento não se levou em consideração determinados custos no 

orçamento do projeto, que deveriam ter sido percebidos pela equipe do projeto. 

Entretanto, o patrocinador do projeto insiste na sua continuidade conforme 

originalmente previsto, atendendo ao cliente, e discorda do executivo. Qual das 

seguintes afirmações é correta? 

 

A. O executivo está correto. Como o custo não foi contabilizado no início do 

projeto, e os custos não estão previstos, o projeto deve atender somente o que pode ser 

atendido dentro do orçamento. 

B. O conflito deve ser resolvido a favor do patrocinador. 

C. O conflito deve ser resolvido a favor do executivo do departamento responsável. 

D.   O conflito deve ser resolvido a favor do cliente. 

 

 

 

Questão 171 

Seu projeto estava na reta final quando surgiram novos requisitos de algumas 

partes interessadas, pois estas não haviam se engajado o suficiente durante o 

planejamento e a execução do projeto. Qual a melhor alternativa para evitar que isso 

ocorra em projetos futuros? 

 

A. Identificar todas as partes interessadas 

B. Aprimorar a execução dos processos relacionados ao gerenciamento das partes 

interessadas 

C. Documentar melhor os requisitos 

D. Convocar todas as partes interessadas para a validação da EAP 
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Questão 172 

Você é gerente de um projeto, e existe divergência entre requisitos por parte das 

partes interessadas. Qual das alternativas abaixo representa a melhor estratégia a ser 

adotada? 

 

A. Confirmar para todos que existem divergências e garantir que elas serão todas 

resolvidas 

B. Informar a todos que você tomará a melhor decisão 

C. Levantar todas as diferenças e analisar as divergências, envolvendo todas as 

partes interessadas a quem interessar na decisão 

D. Resolver isso posteriormente, pois o projeto já está atrasado 

 

 

 

Questão 173 

Existe um conflito entre um membro da equipe e empregado que está 

subordinado a uma parte interessada, não à equipe do projeto. Todos trabalham no 

mesmo local. Considerando que este empregado subordinado à sua equipe ainda 

precisará participar de futuras atividades no projeto, o que você decide fazer? 

 

A.  Tratar do assunto na próxima reunião do projeto, e registrar o fato no registro das 

questões.  

B.  Realizar um encontro face a face com a parte interessada, já que essa é a melhor 

maneira de solucionar problemas desta natureza 

C.  Registrar o ocorrido no registro das questões e telefonar para a parte interessada 

e explicar o que aconteceu. 

D.  Registrar o fato através do envio de um a todas as partes interessadas. 

 

 

 

Questão 174 

Qual é o percentual médio que os gerentes de projeto ocupam de seu tempo com 

comunicações? 

 

A.  95% 

B.  90% 

C.  55% 

D.  75% 
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Questão 175 

Qual é o melhor método para transmitir informações detalhadas e muito 

complexas, às partes interessadas do projeto? 

 

A.  Por escrito. 

B.  Verbalmente. 

C.  Por telefone. 

D.  Em reuniões de acompanhamento. 

 

 

 

Questão 176 

Das alternativas abaixo, qual representa parte dos objetivos do processo 

Controlar o Engajamento das Partes Interessadas? 

 

A.  Ajustar as estratégias e planos para o engajamento das partes interessadas. 

B.  Promover o engajamento apropriado das partes interessadas nas atividades do 

projeto. 

C.  Se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas 

necessidades/expectativas.  

D.  Abordar as questões à medida que ocorrerem. 

 

 

 

Questão 177 

Qual é o principal benefício do processo Controlar o Engajamento das Partes 

Interessadas? 

 

A.  Manutenção ou aumento da eficiência e eficácia nas atividades de engajamento 

das partes interessadas. 

B.  Permite que o gerente de projetos aumente o nível de apoio às partes 

interessadas e minimize a sua resistência. 

C.  Se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas 

necessidades/expectativas.  

D.  Abordar as questões à medida que ocorrerem. 
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Questão 178 

Durante o encerramento do projeto, todas as alternativas a seguir são adequadas, 

exceto qual? 

 

A. Formalizar a passagem da responsabilidade para quem de direito 

B. Registrar nos ativos de processos organizacionais as lições aprendidas que foram 

coletadas durante o projeto 

C. Informar às partes interessadas que a responsabilidade sobre o resultado do 

projeto continuará sendo do gerente do projeto 

D. Verificar se tudo foi executado e entregue conforme planejado 

 

 

 

Questão 179 

Um projeto que se encontra na execução está seguindo o que foi planejado, com 

exceção das mudanças, que estão sendo solicitadas em uma quantidade acima do 

esperado. O gerente de projetos é PMP e tem experiência neste tipo de projeto. O 

projeto é vital para o atendimento da demanda crescente de clientes. Qual das 

alternativas a seguir é a provável causa desta dificuldade? Considere a melhor entre 

elas. 

 

A.  Existe muita interferência da operação nas atividades do projeto. 

B.  Algumas partes interessadas não foram identificadas. 

C.  O projeto está recebendo interferência da alta administração por conta de sua 

importância para a empresa. 

D.  O gerente de projetos não está preparado para gerenciar este projeto. 

 

 

 

Questão 180 

Em qual processo são realizadas reuniões para discussão das questões 

levantadas, análise e busca de soluções? 

 

A.  Controlar as Comunicações. 

B.  Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas. 

C.  Controlar o Engajamento das Partes Interessadas. 

D.  Gerenciar as Comunicações. 
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Questão 181 

Das alternativas abaixo, qual representa o objetivo do processo Gerenciar as 

Comunicações? 

 

A.  Ajustar as estratégias e planos para gerenciar as comunicações do projeto. 

B.  Promover o engajamento apropriado das partes interessadas nas atividades do 

projeto, comunicando de forma eficiente o andamento do projeto. 

C.  Criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e dar a disposição final das 

informações do projeto de acordo com o plano de gerenciamento das comunicações.  

D.  Abordar as questões à medida que ocorrerem. 

 

 

 

Questão 182 

Qual é o principal benefício do processo Gerenciar as Comunicações? 

 

A.  Possibilitar um fluxo de comunicação eficiente e eficaz entre as partes 

interessadas do projeto. 

B.  Permite que o gerente de projetos aumente o nível de apoio às partes 

interessadas e minimize a sua resistência. 

C.  Se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas 

necessidades/expectativas.  

D.  Abordar as questões à medida que ocorrerem. 

 

 

 

Questão 183 

Em relação ao encerramento do projeto, todas as alternativas a seguir estão corretas, 

exceto qual? 

 

A. A responsabilidade por verificar se tudo o que deveria ser entregue e executado 

ocorreu conforme planejado é do gerente do projeto 

B. O plano de gerenciamento das comunicações define como o relatório final do 

projeto será preparado e compartilhado 

C. O desempenho do projeto deverá constar no relatório final do projeto 

D. Todas as lições aprendidas já foram documentadas durante o ciclo de vida do 

projeto 
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Questão 184 

Todas as afirmações a seguir são verdadeiras em relação a reuniões de 

acompanhamento, exceto? 

 

A.  Reuniões de acompanhamento devem ser realizadas periodicamente, em 

intervalos regulares, durante todo o projeto. 

B.  Reuniões de acompanhamento são um tipo de tecnologia de comunicação, que é 

uma ferramenta e técnica do processo Gerenciar as Comunicações. 

C.  Reuniões de acompanhamento são um tipo de comunicação interativa. 

D.  Reuniões de acompanhamento são um modo formal de trocar informações e 

informar o status do projeto atualizado para as partes interessadas. 

 

 

 

Questão 185 

A equipe do seu projeto criou uma demonstração a ser utilizada em uma feira 

comercial no próximo evento do setor, conforme estava previsto no cronograma do 

projeto. O objetivo é utilizar esta demonstração para conquistar novos clientes antes 

mesmo do lançamento do novo produto, que será o resultado do seu projeto. O que você 

fará na próxima reunião de acompanhamento com as partes interessadas? 

 

A.  Obter a aprovação de todos os presentes para a demonstração, assim que sua 

equipe terminar a demonstração durante a reunião. 

B.  Relatar o progresso da atividade de preparação desta demonstração como uma 

tarefa concluída. 

C.  Solicitar ao cliente e ao patrocinador que aprovem a demonstração após sua 

equipe apresentá-la. 

D.  Revisar a apresentação com todos os presentes, validando se ela está atendendo 

aos requisitos técnicos. 
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Questão 186 

Das alternativas abaixo, qual representa o objetivo do processo Controlar as 

Comunicações? 

 

A.  Monitorar e controlar as comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do 

projeto para assegurar que as necessidades de informação das partes interessadas do 

projeto sejam atendidas. 

B.  Promover o engajamento apropriado das partes interessadas nas atividades do 

projeto, comunicando de forma eficiente o andamento do projeto. 

C.  Criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e dar a disposição final das 

informações do projeto de acordo com o plano de gerenciamento das comunicações.  

D.  Monitorar e controlar as comunicações durante o planejamento do projeto para 

assegurar que as necessidades de informação das partes interessadas do projeto sejam 

atendidas. 

 

 

 

Questão 187 

Qual é o principal benefício do processo Controlar as Comunicações? 

 

A.  Definir qual a estratégia a ser adotada para o gerenciamento das comunicações. 

B.  Garantia de um fluxo ótimo de informações entre todos os participantes das 

comunicações, em qualquer momento. 

C.  Se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas 

necessidades/expectativas.  

D.  Abordar as questões à medida 

 

 

 

Questão 188 

Durante uma reunião de acompanhamento estão sendo analisados itens que 

precisam de resolução. Os responsáveis são questionados com base nas informações 

registradas em qual entrada do processo Controlar as Comunicações? 

 

A.  Sistema de gerenciamento das informações. 

B.  Reuniões. 

C.  Dados de desempenho do trabalho. 

D.  Registro das questões. 
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Questão 189 

Todas as alternativas a seguir são ferramentas e técnicas do processo Controlar 

as Comunicações, exceto: 

 

A.  Sistema de gerenciamento das informações. 

B.  Opinião especializada. 

C.  Comunicações do projeto. 

D.  Reuniões. 

 

 

 

Questão 190 

Qual é o processo onde se divulga informações sobre o progresso do projeto e 

que assegura que as informações corretas estão sendo entregues para as pessoas certas 

no prazo adequado? 

 

A.  Realizar o Controle Integrado de Mudanças. 

B.  Controlar as Comunicações. 

C.  Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto. 

D.  Gerenciar as Comunicações. 

 

 

 

 

Questão 191 

Você é gerente de um projeto que produzirá uma máquina específica, que é uma 

das entregas do projeto. Você descobriu um problema e implementou uma solicitação de 

mudança para resolver a questão. Nesta situação, qual das afirmativas abaixo é 

verdadeira? Escolha a melhor resposta. 

 

A.  Trata-se de um reparo de defeito. 

B.  Trata-se de uma medida corretiva. 

C.  Trata-se de uma solicitação de mudança que deve ser encaminhada ao processo 

Realizar o Controle Integrado de Mudanças. 

D.  Trata-se de uma medida preventiva. 
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Questão 192 

Você é gerente de um projeto e detectou problemas na definição de requisitos de 

qualidade associados ao projeto durante a execução, o que pode apresentar problemas 

nas fases futuras. Então você encaminha uma solicitação de mudança para aprovação, a 

fim de alterar estes requisitos. Sua organização é muito rigorosa quanto ao atendimento 

ao cliente. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

 

A.  Não se trata de uma medida corretiva porque é uma ação que vai tentar evitar 

problemas futuros. 

B.  Esta ação não é necessária nesse caso, porque com a atualização dos requisitos o 

problema será resolvido. 

C.  A solicitação de mudança funciona como uma medida corretiva para autorizar a 

atualização dos requisitos. 

D.  Uma solicitação de mudança não é necessária para que as fases futuras do 

projeto ocorram de acordo com o planejado. 

 

 

 

Questão 193 

Um gerente de sua empresa, responsável pelo departamento de atendimento ao 

cliente, informa a você, gerente do projeto que, se o projeto for implementado como 

planejado, ele terá despesas adicionais. Durante o planejamento não se levou em 

consideração determinados custos, que deveriam ter sido formalizados pela equipe do 

projeto. Entretanto, o patrocinador do projeto insiste na sua continuidade conforme 

originalmente previsto, atendendo ao cliente, e discorda do gerente. Qual das seguintes 

afirmações é correta? 

 

A. O gerente está correto. Como o custo não foi contabilizado no início do projeto, 

e os custos não estão previstos, o projeto deve atender somente o que pode ser atendido 

dentro do orçamento aprovado. 

B. O conflito deve ser resolvido a favor do cliente. 

C. O conflito deve ser resolvido a favor do patrocinador. 

D. O conflito deve ser resolvido a favor do executivo do departamento responsável. 
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Questão 194 

Seu projeto está no final da execução e surgiram novos requisitos de algumas 

partes interessadas, pois estas não haviam se engajado o suficiente durante o 

planejamento e a execução do projeto. Qual a melhor alternativa para evitar que isso 

ocorra em projetos futuros? 

 

A. Identificar todas as partes interessadas 

B. Documentar melhor os requisitos 

C. Convocar todas as partes interessadas para a validação da EAP 

D.  Aprimorar a execução dos processos relacionados ao gerenciamento das partes 

interessadas 

 

 

 

Questão 195 

Existe um conflito entre um membro da sua equipe do projeto e um funcionário 

que está subordinado a uma parte interessada externa à equipe. Todos trabalham no 

mesmo local. Considerando que este funcionário não subordinado à sua equipe ainda 

precisará participar de futuras atividades no projeto, o que você decide fazer? 

 

A.  Tratar do assunto na próxima reunião do projeto, e registrar o fato no registro das 

questões.  

B.  Registrar o ocorrido no registro das questões e telefonar para a parte interessada 

e explicar o que aconteceu. 

C.  Realizar uma reunião face a face com a parte interessada, já que essa é a melhor 

maneira de solucionar problemas desta natureza 

D.  Registrar o fato através do envio de um memorando a todas as partes 

interessadas. 
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Questão 196 

Um projeto está sendo executado e está seguindo o que foi planejado, com 

exceção das mudanças, que estão sendo solicitadas em uma quantidade acima do 

esperado. O gerente de projetos é PMP e tem experiência neste tipo de projeto. O 

projeto é vital para o atendimento da demanda crescente de clientes. Qual das 

alternativas a seguir é a provável causa desta dificuldade? Considere a melhor entre 

elas. 

 

A.  Existe muita interferência da operação nas atividades do projeto. 

B.  Algumas partes interessadas não foram identificadas. 

C.  O projeto está recebendo interferência da alta administração por conta de sua 

importância para a empresa. 

D.  O gerente de projetos não está preparado para gerenciar este projeto. 

 

 

 

Questão 197 

O analista da equipe do projeto criou uma demonstração a ser utilizada em uma 

palestra no próximo evento do setor, conforme estava previsto no cronograma do 

projeto. O objetivo é utilizar esta palestra para conquistar novos clientes antes mesmo 

do lançamento do novo produto, que será uma entrega do seu projeto. O que você fará 

na próxima reunião de acompanhamento com as partes interessadas? 

 

A.  Obter a aprovação de todos os presentes para a demonstração, assim que sua 

equipe terminar a demonstração durante a reunião. 

B.  Solicitar ao cliente e ao patrocinador que aprovem a demonstração após sua 

equipe apresentá-la. 

C.  Revisar a apresentação com todos os presentes, validando se ela está atendendo 

aos requisitos técnicos. 

D.  Relatar o progresso da atividade de preparação desta demonstração como uma 

tarefa concluída. 
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Questão 198 

Se existe um gerenciamento dos riscos inadequado, qual seria a causa MAIS 

provável para tal? 

 

A.  Falha no processo Definir o Escopo 

B. O processo de planejamento de respostas aos riscos foi executado por um 

profissional inexperiente 

C. Falha no processo Controlar os Riscos 

D. Não existe uma lista priorizada dos riscos 

 

 

 

Questão 199 

Seu projeto está sendo executado em uma organização que tem dificuldades com 

o gerenciamento do portfólio de seus projetos internos. A alta direção da empresa lhe 

solicitou ajuda no sentido de entender porque isso está acontecendo. Qual seria a 

primeira ação a ser tomada? 

 

A. Promover reuniões com os gerentes dos projetos para entender o que está 

acontecendo 

B. Analisar o plano de gerenciamento de todos os projetos para buscar possíveis 

causas para os problemas 

C. Conversar com o PMO para obter informações sobre os projetos 

D. Solicitar o parecer dos clientes dos projetos para avaliar as causas dos problemas 

 

 

 

Questão 200 

O projeto que você está gerenciando tem demandado tempo em demasia para a 

análise das mudanças solicitadas. Sua equipe tem reclamado disto, pois as demais 

atividades estão atrasando por conta deste trabalho extra não previsto no plano. Qual é o 

motivo MAIS provável para tal? 

 

A. O comitê de controle de mudanças não está definido 

B. Os objetivos do projeto estão confusos 

C. A coleta de requisitos foi executada às pressas, e detalhes importantes não foram 

documentados 

D. O plano de gerenciamento da qualidade precisa ser atualizado 
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