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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 51

Nas reuniões plenárias periódicas, a Comissão de
Financiamentos Externos (COFIEX) aprecia cartas-consultas
previamente agendadas e, em suas deliberações, essa comissão
busca o consenso entre os membros presentes, admitindo a
deliberação por maioria simples. Para examinar a pauta das
sessões, o colegiado deve estar completo.
Tendo em vista essa situação hipotética, assinale a opção correta.
A Para o exame das cartas-consultas, devem estar presentes os
representantes de quatro ministérios e um representante do
Banco Central, que representa a autoridade monetária.
B Não é obrigatória a participação dos membros da COFIEX nas
reuniões, haja vista não receberem remuneração direta, mas
receberem jetons se estiverem presentes nas reuniões.
C É correto afirmar que sete secretários examinam as
cartas-consultas, devido à condição de procedência dos
membros presentes.
D O economista-chefe de assuntos econômicos do Ministério da
Defesa é um dos que examinam as cartas-consultas.
E O secretário e o secretário-executivo do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) são responsáveis
pela condução dos trabalhos nas reuniões, atuando,
respectivamente, como presidente e secretário-executivo do
colegiado.
QUESTÃO 52

QUESTÃO 53

O Agrofuturo é um programa do governo brasileiro
administrado pela EMBRAPA e financiado parcialmente pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de
sessenta milhões de dólares norte-americanos, com prazo de
duração previsto em cinco anos.
A finalidade do programa é contribuir para a melhoria da
competitividade e da equidade do setor agropecuário brasileiro,
mediante a geração e a transferência de conhecimento e tecnologia.
Seu propósito consiste em fortalecer a infraestrutura física,
laboratorial e de informação da EMBRAPA e as ações de pesquisa
e desenvolvimento deste órgão em temas estratégicos, aumentar o
acesso aos mercados e a integração da produção familiar às cadeias
de agronegócio e fortalecer a cooperação técnico-científica nos
âmbitos regional e internacional.
Para consecução do pleito, os recursos foram distribuídos
equitativamente para o sistema competitivo de pesquisa e
desenvolvimento, o fortalecimento de capacidades em áreas
estratégicas e a integração regional e internacional.
No intuito de aperfeiçoar o resultado da aplicação dos
recursos, foi necessário dividir o primeiro item ― sistema
competitivo de pesquisa e desenvolvimento ― em áreas temáticas
elegíveis ao financiamento: a) tecnologias de apoio a cadeias
agroexportadoras (US$ 6.000.000,00), b) preservação e
aproveitamento da biodiversidade (US$ 9.000.000,00) e
c) tecnologias de apoio à sanidade e qualidade agroalimentar
(US$ 5.000.000,00). Para alcançar a meta, os projetos apresentados
no âmbito deste primeiro item devem apresentar uma contrapartida
mínima (financeira e econômica) de 25% do seu total, sendo os
percentuais específicos estabelecidos em cada chamada de edital.

É competência da Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN)

Internet: <www22.sede.embrapa.br/uc/dpd/agrofuturo> (com adaptações).

A avaliar as posições dos organismos financeiros internacionais

Considerando o texto acima, assinale a opção correta acerca da
estrutura para conformação de projetos.

que investiram recursos para apoiar projetos e programas do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo
brasileiro.
B preparar foros para formular a posição brasileira em
negociação de acordos bilaterais, regionais e internacionais de
comércio exterior.
C formular as diretrizes, planejar e coordenar as ações para a
negociação de programas e de projetos vinculados a fontes
internas e externas.
D instruir o processo de pagamento das integralizações de cotas
e das contribuições voluntárias e obrigatórias aos organismos
internacionais.
E recomendar aos mutuários, aos órgãos executores e aos
organismos ou agências internacionais a realização de
alterações nos pleitos sujeitos à aprovação do Senado Federal.

A Os objetivos específicos do programa foram devidamente
quantificados, conforme preceitua a regra de formalização de
programas e projetos.
B O Agrofuturo atende à regra de formalização de programas e
projetos, pois cada objetivo específico se atrela a um
componente.
C Infere-se do texto que o Agrofuturo é um programa financiado
com 75% de recursos externos e 25% de contrapartida do
mutuário EMBRAPA.
D O item intitulado sistema competitivo de pesquisa e
desenvolvimento é um objetivo geral, que, na formalização do
projeto, é replicado como componente.
E Preservação e aproveitamento da biodiversidade é um
subcomponente do componente sistema competitivo de
pesquisa e desenvolvimento.
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QUESTÃO 57

A respeito da organização da COFIEX, conforme o Decreto
n.º 3.502/2000, assinale a opção correta.

A respeito da aprovação das propostas no âmbito da Secretaria de
Assuntos Internacionais (SEAIN), assinale a opção correta.

A Compete ao ministro da Fazenda, em nome da União,
protocolar, na COFIEX, pedido para contratação de operação
com crédito externo para financiamento do balanço de
pagamento.
B Entre os membros da COFIEX que aprovam a proposta de
limite global consolidado para as operações com financiamento
externo está incluído o secretário do Tesouro Nacional, que é
o proponente da proposta.
C Quando necessitar de apoio técnico, a COFIEX pode dispor de
pessoas de seu quadro próprio de pessoal, exceto para
atividades exclusivas do Grupo Técnico (GTEC).
D O Grupo Técnico da COFIEX (GTEC), um grupo de
assessoramento, é composto pelos membros titulares da
COFIEX.
E A manifestação da COFIEX é precondição para que os
projetos elaborados por ente público recebam apoio de
natureza financeira de fontes externas, inclusive, os de autoria
do MP.

A A fase de assinatura pelas partes inicia-se a partir da aprovação
da operação de crédito externo pelo Senado Federal, e finaliza
com a assinatura dos contratos de empréstimo e de garantia
com o organismo financiador.
B A fase de preparação inicia-se a partir da data de publicação da
recomendação pela COFIEX no Diário Oficial da União, e
finaliza com o recebimento, por parte do governo brasileiro,
das minutas dos contratos de empréstimo e de garantia
encaminhados pelo organismo financiador.
C A fase de negociação inicia-se a partir da data de recebimento
pela SEAIN das cartas-consultas e das minutas contratuais
elaboradas pelo organismo financiador, e finaliza com o
término das negociações entre o governo brasileiro e o
organismo financiador.
D A fase de efetividade inicia-se a partir da data do primeiro
desembolso e finaliza na data de realização do último
desembolso.
E A fase de execução inicia-se a partir da data de assinatura dos
contratos de empréstimo e de garantia, e finaliza na data
prevista para o último desembolso, conforme disposto no
contrato de empréstimo da operação.

QUESTÃO 55

A respeito do assessoramento à COFIEX, assinale a opção correta.
A Obrigatoriamente os membros titulares do GTEC e da
COFIEX são servidores públicos federais, regidos pela
Lei n.º 8.112/1990.
B O GTEC é responsável pelas avaliações técnicas no âmbito da
COFIEX.
C O GTEC, principal grupo de assessoramento à COFIEX, tem
caráter temporário.
D Todo membro da COFIEX pode desempenhar atividades
exclusivas ou não exclusivas do GTEC.
E O GTEC foi instituído mediante decreto ministerial, com a
finalidade de assessorar a COFIEX.
QUESTÃO 56

No que se refere aos resultados das avaliações da COFIEX, assinale
a opção correta.
A O resultado das avaliações relativas aos pleitos é
consubstanciado em considerações, em observações e em
propostas de recomendações.
B As recomendações decorrentes de pleitos que solicitaram
prorrogação de prazo de desembolso devem ser submetidas ao
ministro da Fazenda e às demais autoridades competentes.
C As recomendações prolatadas pelo colegiado devem ser
publicadas no Diário Oficial da União, o que exime a
administração de comunicar pessoalmente seu teor a todos os
interessados.
D A COFIEX pode recomendar matérias que visam subsidiar a
montagem do plano de licitação e de gestão de obras, como,
por exemplo, a estratégia de suprimentos e as normas de
fiscalização.
E Na ausência de consenso relativo à tomada de decisão sobre
determinado pleito, o voto de qualidade é o do presidente do
colegiado.

QUESTÃO 58

Nos termos do Decreto n.º 3.502/2000, é finalidade da COFIEX
A identificar e examinar os projetos e programas de entidades
públicas que receberam recursos de organismos internacionais
multilaterais e de agências estrangeiras governamentais
bilaterais.
B examinar e avaliar os pleitos de natureza financeira
reembolsável ou não.
C acompanhar as políticas de financiamento das fontes oficiais
externas ao setor público e ao privado.
D preparar projetos ou programas de entidades públicas que
necessitam de apoio externo de natureza financeira
(reembolsável ou não reembolsável).
E examinar e avaliar todos os pleitos, com apoio externo de
natureza financeira, cujos contratos foram modificados por
motivo de cancelamento de saldos.
QUESTÃO 59

Acerca do funcionamento do GTEC, assinale a opção correta.
A Compete ao secretário-executivo da COFIEX, em suas
ausências e impedimentos, indicar representante ad hoc para
substituí-lo.
B É facultado ao mutuário proponente dos termos de referência
para a contratação de operações de crédito externo de natureza
financeira não reembolsável apresentar sua proposta na reunião
do GTEC.
C Qualquer membro do GTEC poderá solicitar a exclusão de
projetos ou programas da agenda das reuniões do grupo, desde
que observados os prazos regulamentares.
D As propostas de recomendações do GTEC, após cumprimento
regulamentar de divulgação e publicação, deverão ser
registradas em ajudas-memórias.
E Compete ao secretário-executivo do MP propor a substituição
do coordenador do GTEC.
– 13 –
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QUESTÃO 63

Constitui requisito mínimo que condiciona as recomendações da
COFIEX

Com relação à forma de encaminhamento de pleitos para avaliação
da COFIEX, assinale a opção correta.

A a avaliação do resultado da carteira de obrigações do
proponente mutuário, em especial, o endividamento de curto
prazo.
B a verificação de compatibilidade das metas físicas do projeto
com as prioridades e metas programadas da administração
pública federal.
C a existência de compatibilidade do projeto com as prioridades
do governo federal.
D a compatibilidade do montante de recurso externo com as
políticas estratégicas do ente público proponente do projeto.
E a avaliação dos aspectos formais e materiais do projeto,
consubstanciada com a sua relevância perante as prioridades
do governo federal.

A Se os pleitos referirem-se a projetos ou programas candidatos
ao apoio externo de natureza financeira reembolsável, deve-se
utilizar a carta-consulta.
B Se o pleito for relativo a projetos ou programas que pretendam
receber doação do GEF (global environment facility), deve-se
utilizar formulário próprio, pré-aprovado pela COFIEX.
C A carta-proposta deve ser utilizada nos casos de pleitos
relativos a pedido de revisão de operações de caráter comercial
destinadas às aquisições de bens de consumo e custeio da
carteira de projetos.
D Caso o pleito refira-se a projetos ou programas candidatos
ao apoio externo de natureza financeira não reembolsável,
deve-se utilizar o termo circunstanciado.
E Se o pleito for referente a projetos ou programas de entidades
da administração pública federal indireta, candidatos ao apoio
externo de natureza financeira reembolsável, deve-se utilizar
o termo de cooperação técnica internacional.

QUESTÃO 61

É competência dos membros do GTEC
A propor a realização e a agenda das reuniões do GTEC,
acompanhadas da indicação do representante do presidente e
do secretário de cada sessão.
B manifestarem-se sobre a prorrogação do prazo de
recomendações que tenham perdido sua eficácia,
independentemente de pedido formal do secretário-executivo
da COFIEX.
C submeter ao secretário-executivo da COFIEX as considerações
contempladas nas ajudas-memória das reuniões das quais
tenham participado.
D propor a participação, nas reuniões, de representantes de
órgãos ou entidades que possam contribuir para o
esclarecimento de questões relativas às atividades do GTEC.
E propor ao secretário-executivo da COFIEX a realização de
reuniões periódicas para acompanhamento e avaliação da
carteira de projetos ou programas em execução.
QUESTÃO 62

Acerca da estrutura da SEAIN, assinale a opção correta.
A Compete à divisão de protocolo e arquivo publicar no Diário
Oficial da União os comunicados da COFIEX.
B Caso haja ausência ou impedimento do titular de assuntos
internacionais, o secretário-executivo da COFIEX será
designado como substituto.
C Compete à Coordenação-Geral de Financiamentos Externos
coordenar o GTEC e o Grupo de Trabalho Interministerial para
Análise de Projetos de Meio Ambiente (GTAP).
D A Coordenação de Administração de Pagamentos a
Organismos Internacionais (COPAG) é responsável por
preparar e encaminhar o processo de pagamento dos
desembolsos emitidos pelos organismos internacionais à
Secretaria de Assuntos Econômicos do Tesouro Nacional
(SAETN).
E Compete ao gabinete da SEAIN programar as viagens
nacionais e internacionais do presidente da COFIEX.

QUESTÃO 64

A respeito dos atos emanados para convocação das reuniões da
COFIEX e das deliberações do colegiado instituído, assinale a
opção correta.
A A convocação para as reuniões da COFIEX poderá ser
realizada por e-mail, com a indicação da data, do horário e do
local, com a antecedência mínima de duas horas do evento.
B A agenda preliminar das reuniões da comissão será proposta
pelo secretário de Assuntos Internacionais e aprovada pelo
secretário-executivo do MP.
C A agenda definitiva, aprovada pelo plenário da COFIEX,
deverá ser submetida ao GTEC para conhecimento.
D Serão cancelados os pleitos com prazo superior a doze meses
que não estiverem em condições de serem apreciados pelo
plenário da COFIEX.
E Serão retirados de pauta os pleitos com pendências de
informações com prazo superior a doze meses, contado a partir
da data da comunicação do evento pela COFIEX.
QUESTÃO 65

A ajuda-memória das reuniões e o texto integral das propostas de
recomendação do GTEC encaminhados à COFIEX devem
contemplar informações específicas para suportar o aditamento dos
conteúdos dos projetos em programas em execução apoiados
financeiramente com recurso externo. Nesse sentido, para
convalidar a alteração contratual requer-se informação a respeito
A da relação dos estados, Distrito Federal ou municípios
inadimplentes com a União por falta de pagamento de
empréstimos e outros compromissos assumidos.
B da compatibilidade do pleito com a existência da Lei
Orçamentária Anual, com base em avaliação dos
representantes da Secretaria de Assuntos Econômicos do
Tesouro Nacional (SAETN).
C da existência de recursos orçamentários no orçamento de
investimentos e, quando for o caso, na proposta para o
exercício seguinte.
D de parecer da Controladoria-Geral da União, órgão de controle
interno da União, registrando a regularização de todas as
pendências de auditoria pelo ente público proponente do
pleito.
E da existência de recursos no plano plurianual compatíveis com
os pleitos cujos projetos ou programas tenham como mutuário
a União.
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QUESTÃO 70

Com relação aos requisitos exigidos pela COFIEX para
atendimento dos pleitos de operação de crédito externo de interesse
dos municípios, com garantia da União, assinale a opção correta.

Entre os membros da COFIEX inclui-se o

A É necessária a comprovação de que, devido a situação
financeira, o município será capaz de saldar todos os encargos
da dívida fundada e flutuante.
B O município deverá comprovar o bom desempenho de projeto
em execução, mediante certificado emitido pela própria
COFIEX e ratificado pela organização financiadora.
C A proposta de operação de crédito deverá prever contrapartida
com recursos próprios de, no mínimo, 50% do valor do projeto
a ser financiado.
D Para os municípios que refinanciaram a dívida pública
mobiliária, o limite máximo de comprometimento de recursos
para cumprir obrigações correspondentes ao serviço da dívida
refinanciada é de 13% da receita líquida real.
E Os pleitos de municípios com população inferior a 90 mil
habitantes devem ser examinados diretamente pelo Congresso
Nacional.

B secretário do Tesouro Nacional.

QUESTÃO 67

À SEAIN compete
A determinar as contribuições obrigatórias e voluntárias a serem
vertidas aos organismos internacionais.
B avaliar pleitos de programas ou projetos do setor público
vinculados a fontes internas, mediante informações prestadas
por mutuários.
C avaliar pleitos de programas ou projetos do setor privado,
vinculados a fontes externas, mediante informações prestadas
por mutuários.
D assegurar a compatibilidade dos projetos referentes aos
contratos a serem negociados mediante autorização da
COFIEX.
E formular as políticas e diretrizes nacionais dos organismos
multilaterais de desenvolvimento.
QUESTÃO 68

A partir das avaliações que realizar sobre pleitos estaduais e
municipais, a COFIEX emitirá recomendações que levarão em
conta o atendimento de requisitos mínimos consubstanciados na
A avaliação do cumprimento do contrato de renegociação da
dívida com a União.
B consideração dos aspectos políticos do projeto.
C análise dos acordos internacionais de tributação.
D compatibilidade do projeto com o plano plurianual.
E contrapartida do governo federal.
QUESTÃO 69

A autorização para a realização de operações externas de natureza
financeira de interesse da União constitui competência
A compartilhada entre os Poderes Legislativo e Executivo.
B da instituição financeira estatal titular dos repasses de
organismos internacionais de fomento.
C do Congresso Nacional.
D privativa do Senado Federal.
E do MP.

A controlador-geral da União.
C secretário de Controle das Empresas Estatais.
D secretário da Receita Federal do Brasil.
E procurador-geral da Fazenda Nacional.
QUESTÃO 71

Acerca de objetivos gerais e específicos de um projeto, assinale a
opção correta.
A Os objetivos gerais e específicos integram o texto de
introdução de um projeto, sendo prescindíveis na definição do
projeto.
B Os objetivos de um projeto dividem-se, usualmente, em gerais
e específicos, sendo os objetivos gerais as metas de curto prazo
a serem atingidas e os específicos, as de longo alcance.
C De acordo com a teoria de formulação dos objetivos de
um projeto, não se deve empregar verbos no infinitivo —
tais como contribuir, analisar, descrever, investigar e
comparar — na redação dessa formulação.
D Se o projeto estiver corretamente desenhado, o atingimento dos
objetivos específicos é a orientação teoricamente programada
para o atingimento dos objetivos gerais do projeto.
E A estrutura e os objetivos de projetos constituem uma área não
abrangida pelos estudos de metodologia de pesquisa.
QUESTÃO 72

No que se refere à estrutura analítica de projetos (EAP) e aos
componentes de projetos, assinale a opção correta.
A A EAP é uma ferramenta empregada na elaboração de
projetos, na comunicação de aspectos do projeto a outros
interessados, na avaliação e no acompanhamento da
implantação do projeto e na racionalização dos recursos
alocados.
B No início deste século XXI, a EAP, por ser uma ferramenta
ultrapassada, foi substituída pela programação não linear de
projetos.
C Na EAP, a definição do número de níveis de abertura de uma
estrutura deve ser feita mediante o desmembramento dos
componentes de um projeto até o terceiro nível.
D A EAP prevê algumas situações em que a soma dos trabalhos
dos subcomponentes pode ser superior a 100% do componente
pai em um projeto.
E A adoção da EAP, uma regra rígida, inflexível e geral, garante
melhor resultado na alocação de recursos em um projeto.
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QUESTÃO 73

Com relação a projetos, componentes, subcomponentes e
planejamento, assinale a opção correta.
A Os pontos de controle e avaliação são aleatórios para que o
gestor não saiba o momento em que será avaliado e auditado
e, consequentemente, não possa ocultar dados.
B A identificação de todos os fatos futuros que possivelmente
interferirão na implantação do projeto é a principal meta do
planejamento de projetos, mediante o qual são eliminadas, na
totalidade, as incertezas que ocorreriam na fase de execução.
C A elaboração de um projeto prescinde da análise de problemas
potenciais, uma vez que esses problemas integram o aspecto
relativo à incerteza, eliminada completamente com o correto
uso das ferramentas de estruturação de projetos.
D O estabelecimento de objetivos claros, metas mensuráveis,
estrutura física e financeira de implantação, cronogramas,
matriz de responsabilidades, análise de problemas e
oportunidades potenciais otimiza a alocação de recursos, a
gestão da execução e o controle interno e externo de um
projeto.
E Os componentes e subcomponentes sempre devem ser
planejados de maneira interdependente, mediante a
programação linear, e nunca em paralelo, de modo que um
subcomponente só seja iniciado após a conclusão de outro.
QUESTÃO 74

A respeito de planejamento, gestão e controle de projetos, assinale
a opção correta.
A Os componentes de uma estrutura de projeto é apenas uma
primeira abordagem do problema, ou seja a estrutura original
apresentada é apenas de fachada pois na fase de execução tudo
muda e os relatórios de controle não irão sequer mencionar as
diferenças em relação ao plano original.
B A etapa mais importante para a obtenção dos resultados é a de
implantação de projeto; a etapa planejamento e estruturação de
projeto deve ser realizada no menor tempo possível, visto que
o dispêndio de tempo nessa etapa acarreta desperdício de
recursos.
C Apesar de serem diversas as técnicas de planejamento e gestão
de projetos, apenas um pequeno grupo de procedimentos
elaborados pela escola asiática é considerado eficiente no
acompanhamento de projetos com financiamento internacional.
D A avaliação de projetos, a despeito de nela serem empregadas
técnicas de monitoramento e controle, é uma atividade de
caráter eminentemente subjetivo, uma vez que cabe ao analista
julgar os resultados alcançados.
E O modelo de financiamento mediante projetos foi adotado
pelos organismos internacionais, em virtude de organizar todos
os procedimentos da alocação de recurso, delimitando diversos
aspectos, como escopo, objetivos gerais e específicos, agentes
intervenientes, níveis de controle e responsabilidade,
cronogramas, atividades, regras de desembolso e protocolos de
auditoria e supervisão.

UnB/CESPE – MME/2013
QUESTÃO 75

Assinale a opção correta acerca da estrutura de projetos.
A A estrutura de componentes e subcomponentes de um projeto
não contribui para a gestão desses elementos.
B O número máximo de subcomponentes para cada componente
é 10. Caso o analista de projetos julgue que um componente
tenha de apresentar mais de 10 subcomponentes, o componente
deverá ser desmembrado em dois ou mais componentes.
C O cronograma físico-financeiro é a única ferramenta de
controle cuja eficiência é comprovada na gestão de projetos.
D O pacote de ferramentas de programação e controle é fixo,
sendo aplicável a todos os projetos, independentemente do
escopo e do tamanho do projeto.
E Cada etapa de um projeto, bem como cada componente, tem
um começo, um meio e um fim, com característica própria e
próprio ciclo de vida.
QUESTÃO 76

Em relação às características e aos objetivos de projetos, assinale
a opção correta.
A Cada projeto cria produto, serviço ou resultado único.
B Na definição do projeto, estabelece-se o objetivo principal,
relacionado à consecução de determinada(s) meta(s) e cuja
execução pode ser indefinida no tempo.
C No projeto, a data de início é flexível; o importante é a
obtenção de seus objetivos.
D Nenhum projeto deve ser encerrado sem que seus objetivos
tenham sido alcançados por completo.
E A flexibilidade quanto aos fins a serem atingidos com a
execução de um projeto contribui com o processo de tomada
de decisão.
QUESTÃO 77

Com base nos conhecimentos frequentemente aplicados na seleção
e na definição de projetos a serem implantados em organizações,
conforme seus objetivos e necessidades, assinale a opção correta.
A É dispensável que se faça constar, no porta-fólio de uma
empresa, a direção e o planejamento estratégico da
organização.
B Cada projeto é específico, sendo executado independemente do
objetivo geral da entidade que o adota.
C O porta-fólio, que agrupa um conjunto de projetos, facilita o
gerenciamento dos trabalhos e o cumprimento dos objetivos
estratégicos da organização.
D Planejamento e operacionalização de projetos funcionam de
forma independente na organização, não existindo relação
direta entre esses processos.
E Todos os projetos componentes da carteira (porta-fólio) da
organização devem ser interdependentes e diretamente
relacionados entre si.
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QUESTÃO 78

QUESTÃO 81

Entre os objetivos do gerenciamento da carteira de projetos de

Considerando a diferença entre projeto, programa e operações, no

determinada organização inclui-se a maximização do valor de

âmbito das organizações, assinale a opção correta.

retorno dos projetos, que está associada
A ao alinhamento entre a execução do projeto e o planejamento

A Projeto e operações são comparáveis, têm as mesmas
características e objetivos, e produzem os mesmos resultados

operacional, independentemente da estratégia da instituição.

para a organização.

B ao aumento de riscos.
C ao prolongamento do tempo de execução desses projetos.

B A construção de determinado estádio para a Copa do Mundo

D ao aumento da rentabilidade.
E à redução de riscos, ainda que haja redução da rentabilidade.

de futebol é exemplo de realização de projeto.
C A Copa do Mundo de futebol e os Jogos Olímpicos
exemplificam melhor os projetos que os programas, pois seus

QUESTÃO 79

objetivos se relacionam a um único evento.

Assinale a opção correta em relação aos objetivos gerais e
específicos e aos componentes e subcomponentes relacionados às

D Eventos únicos correspondem, necessariamente, a programas.

quatro fases do ciclo de vida dos projetos.

E Diferentemente do programa, o projeto prescinde de
gerenciamento coordenado, porque envolve poucas atividades.

A A determinação dos objetivos e metas deve ser realizada na
fase de concepção.
B O gerente do projeto deve ser escolhido na fase de execução.
C O treinamento dos envolvidos na execução do projeto deve ser
feito na fase de concepção.

QUESTÃO 82

Considere o seguinte escopo de projeto:
•

Linux;

D Os ajustes nas atividades devem ser efetuados no decurso da
fase de planejamento.

•

planejamento.

Meta: migrar 150 estações de trabalho que usam o Windows
XP para o Linux Kernel 3.8, em 6 meses;

E A identificação de necessidades e oportunidades que definirão
os componentes do projeto deve ser feita na fase de

Título: migração do sistema operacional Windows para o

•

Objetivos, justificativas, problemas, riscos, obstáculos,
premissas, critérios: omitidos.

QUESTÃO 80

Em relação às diferentes partes envolvidas no projeto, tais como
consultor e gerente de projeto, cliente, organização executora e

A partir dessas informações, assinale a opção correta acerca dos
objetivos relacionados à estrutura analítica do projeto (EAP).

patrocinador, assinale a opção correta.
A São objetivos da fase de execução do projeto: fazer upgrade
A Patrocinador é o indivíduo ou grupo responsável, no âmbito da
organização executora, pelo planejamento e execução do
projeto.
B Gerente de projeto é o indivíduo ou grupo que provê os
recursos financeiros para o projeto.
C O consultor de projeto subordina-se hierarquicamente ao
gerente de projeto.
D Cliente é o indivíduo ou a organização que se contrata para
satisfazer às necessidades do projeto.
E A organização executora é a empresa diretamente envolvida na
execução e na geração de recursos para o planejamento e a
execução dos objetivos do projeto.

do software, testar a compatibilidade do hardware com o novo
software e obter aprovação da gerência.
B Após a declaração do escopo do projeto, deve-se proceder à
assinatura do termo de abertura do projeto.
C O lançamento do projeto deve ser feito na fase de
planejamento.
D A simulação da execução de operação no novo sistema Linux
deve ser feita na fase de planejamento do projeto.
E A instalação do hardware e do sistema operacional deve ser
feita na fase de encerramento do projeto.
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QUESTÃO 86

Assinale a opção correta em relação aos elementos e características
dos componentes de um projeto.

A A EAP é uma decomposição hierárquica orientada
exclusivamente para a entrega final do objeto do projeto.
B Um dos objetivos dessa estrutura é dividir as tarefas em
componentes mais administráveis.
C Por constituir uma lista de tarefas, a EAP não pode ser
representada em gráfico esquemático.
D Essa estrutura representa uma lista de coisas que não inclui
atividades nem tarefas.
E Essa estrutura corresponde ao processo de planejar a execução
de projetos completos, sem subdivisões.
QUESTÃO 84

A O escopo não detalha as metas do projeto.
B Premissas, limites e restrições e as relações de entrega são
partes integrantes da declaração de trabalho.
C O escopo deve descrever os limites do projeto, de modo a
facilitar a identificação e o cumprimento de todas as tarefas
que serão completadas.
D O escopo de um projeto deve ser mais detalhado tanto na fase
inicial como na de planejamento, que na fase final.
E Independentemente do acordado no início do projeto, o
acréscimo de requisitos ao escopo do projeto por clientes,
usuários e pessoas nele envolvidas contribuirão para o seu

A EAP
A lista os trabalhos a serem executados, estando, portanto, os não
listados fora do escopo do projeto.
B não constitui instrumento eficaz para que o gerente controle o

aperfeiçoamento.
QUESTÃO 87

Assinale a opção correta em relação às partes integrantes e aos
aspectos gerais do escopo.

tempo, o custo ou o andamento do projeto.
C é desnecessária ao estabelecimento do cronograma e à
determinação do orçamento.
D não permite a atribuição de responsabilidades pelo trabalho a
membros da equipe.
E permite o monitoramento do progresso das tarefas, mas não
favorece o controle do andamento do projeto como um todo.

A Todo projeto deve ser específico, mensurável, atribuível,
realista e o tempo de sua execução pode ser definido durante
o andamento das entregas.
B A entrega, por ser um produto do projeto, prescinde de
aprovação do cliente.
C O fato de um projeto se tornar obsoleto antes de ser concluído
indica a existência de falha na justificativa do projeto.

QUESTÃO 85

Assinale a opção correta a respeito da decomposição da EAP em
partes menores.

D As entregas abrangem produtos intangíveis e não verificáveis.
E A descrição do escopo do projeto corresponde à definição do
seu centro, do produto ou do serviço e respectivas
características, o que, por si só, não estabelece a meta final do

A Encerrado um pacote de trabalho, tarefas adicionais poderão

projeto.

ser a ele incorporadas, devendo-se ajustar o planejamento para
que não seja caracterizado um novo pacote.
B Entre as desvantagens da decomposição da EAP inclui-se o
fato de a conclusão de entregas menores não permitir a
avaliação do desempenho pelo gerente.
C Apesar de mais precisas, entregas menores provocam mais
mudanças depois de iniciado o projeto.
D A decomposição da EAP em partes menores favorece a maior
precisão das estimativas de custos, tempo e recursos.
E Na divisão, a dependência entre os pacotes de trabalho facilita
a continuidade, sem interrupções, dos trabalhos.

QUESTÃO 88

No que se refere aos erros em projetos, assinale a opção correta.
A As maiores falhas de projetos ocorrem por erros de execução,
sem relação com o escopo.
B O erro cometido na definição do escopo tem o mesmo valor
que o cometido após a implementação do projeto.
C Erros de escopo são raros.
D Erros de escopo são os mais onerosos.
E Erros no escopo não são causas relevantes no custo da
execução do projeto.
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QUESTÃO 92

Os componentes do escopo que correspondem a fatores

A frase “o brasileiro é um feriado” e as obras consagradas A vida

considerados verdadeiros para o sucesso do projeto são

como ela é, Vestido de noiva e Toda nudez será castigada são
de autoria da personalidade artística que completaria, no ano de

A as descrições das características.

2012, cem anos de idade, o

B as justificativas.
C as entregas.

A escritor Graciliano Ramos.

D os objetivos.

B poeta e compositor Vinícius de Moraes.

E as premissas.

C jornalista e poeta Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac.

QUESTÃO 90

Na proposta de projeto, o elemento que contém as informações
relativas à estimativa de tempo necessário para a realização de cada
atividade do projeto corresponde

A ao programa de trabalho.

D jornalista e escritor Nelson Falcão Rodrigues.
E escritor Jorge Amado.
QUESTÃO 93

Considerando o atual estágio de desenvolvimento da economia
brasileira e a participação do Brasil no mercado internacional,
assinale a opção correta.

B à oportunidade.
C ao orçamento.

A Nos últimos anos, o Brasil se consolidou como um dos maiores

D às condições de pagamento.

produtores e exportadores mundiais de alimentos e fibras,

E ao cronograma.

exportando para mais de 180 países, entre eles a China e os

QUESTÃO 91

Em 2012, o prêmio Nobel da Paz foi conferido

Estados Unidos da América (EUA), além de países do
MERCOSUL e da União Europeia.
B A concessão à iniciativa privada de doze trechos de rodovias

A a Albert Arnold (Al) Gore Jr., político estadunidense, por lutar
pela preservação do meio ambiente.

no país inclui-se entre as metas do governo federal para
alavancar o setor econômico brasileiro em 2013.

B ao presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, à militante

C Figura entre as metas do governo federal a privatização de

Leymah Gbowee, também liberiana, e à jornalista e ativista

todos os aeroportos do país, com o objetivo de torná-los mais

iemenita Tawakkul Karman.

eficientes, já que eventos importantes acontecerão no país,

C ao presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama,
pelo esforço realizado para reduzir o estoque mundial de armas
nucleares.
D à União Europeia, pelo papel que o bloco europeu exerceu na
promoção da união do continente.

como a Copa do Mundo de futebol e os Jogos Olímpicos.
D A partir do resultado do PIB (produto interno bruto) do ano de
2012, pode-se dizer que o Brasil cresceu 4,3%, índice que
comprova a posição de sexta economia do mundo.
E O Canadá é, atualmente, o maior importador mundial de soja.

E a Marine Le Pen, ex-candidata à presidência da França, pelo

Seus investimentos realizados na soja brasileira, com vistas a

trabalho na elaboração de normas jurídicas que promoveram a

garantir o fornecimento adequado, incluem a aplicação de

integração dos imigrantes estrangeiros ao país.

recursos em indústrias e portos no Brasil.
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QUESTÃO 94

QUESTÃO 96

É melhor ser alegre que ser triste,

A respeito de efeito estufa e matriz energética, assinale a opção

Alegria é a melhor coisa que existe,

correta.

É assim como a luz no coração.
A A energia termonuclear é produzida em regiões com poucos

Mas pra fazer um samba com beleza,
É preciso um bocado de tristeza,

recursos hidrográficos, mas com elevadas reservas de óleo,

É preciso um bocado de tristeza,

carvão ou gás natural, cuja queima resulta na produção de

Senão, não se faz um samba não (...).

vapor de água a ser utilizado na movimentação das pás das

Samba da bênção (com adaptações).

turbinas das usinas termonucleares. Para isso, o governo

A letra da canção acima é de autoria de uma personalidade que, em

brasileiro, em cooperação com o governo alemão, tem

2013, completaria 100 anos. É autor de outras canções famosas

investido na instalação de usinas termonucleares na região

como Aquarela e Deixa. Com base nessa informação, assinale a

Nordeste, como forma de suplantar a dependência energética

opção correta.

do país ao petróleo.

A José Bispo Clementino dos Santos, mais conhecido como

B À conferência Rio+20, realizada em 2012, estiveram presentes

Jamelão, é autor do Samba da benção e também de outras

vários chefes de Estado, entre eles, o presidente Barack

canções como Maria Rosa e Voz do morro.

Obama, que surpreendeu o mundo ao afirmar, em discurso

B A autoria de Samba da benção é do escrito e compositor João
Guimarães Rosa.
C O sambista Noel Rosa é autor do Samba da benção e de
outras canções como Minha viola e Na Bahia.

oficial, que os EUA ratificariam o Protocolo de Quioto.
C O efeito estufa é um fenômeno natural e possibilita a vida
humana na Terra: parte da energia solar que chega ao planeta

D O autor de Samba da benção é Vinícius de Moraes.

é refletida diretamente de volta ao espaço, ao atingir o topo da

E O autor de Samba da benção é o escritor e compositor Rubem

atmosfera terrestre, e parte é absorvida pelos oceanos e pela
superfície da Terra, promovendo o seu aquecimento. Uma

Braga.

parcela desse calor seria irradiada de volta ao espaço, mas é

QUESTÃO 95

Em relação ao movimento denominado Primavera Árabe, assinale

bloqueada pela presença de gases de efeito estufa, que, apesar
de deixarem passar a energia vinda do Sol, são opacos à

a opção correta.

radiação terrestre.
A O não cumprimento de reformas democráticas na Síria
exacerbou os ânimos de opositores ao regime do presidente
Bashar al-Assad, o que originou uma série de protestos com o
objetivo de derrubar o governo do presidente.
B O presidente do Egito, Muammar Kadafi, é um dos ditadores
que ainda resiste à onda de revoluções da Primavera Árabe.

D Existe um consenso entre os cientistas e os ambientalistas a
respeito da ocorrência do aquecimento global. Esse fenômeno
é natural e acontece pelo aumento da temperatura média dos
oceanos e do ar próximo à superfície da Terra, ocorrendo
desde meados do século XX e permanecendo no século XXI.

C O prolongado episódio de guerra na Líbia provocou mudanças

E As principais vantagens da energia eólica dizem respeito ao

históricas e culminou com a queda do ditador Hosni Mubarak.

fato de ela ser inesgotável, não emitir gases poluentes, não

D Israel é um dos protagonistas das tensões no Oriente Médio. A

gerar resíduos e diminuir a emissão de gases de efeito de estufa

deposição do presidente Benjamin Netanyahu, realizada por
seus opositores, deu início a uma guerra civil no país.
E A

Primavera

Árabe

provocou

mudanças

históricas

(GEE). A grande vantagem em relação a outras fontes é o seu
baixíssimo impacto visual e sonoro, pois a instalação dos

surpreendentes. Nesse momento histórico, o primeiro ditador

parques eólicos não ocasiona nenhuma modificação da

deposto foi o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad.

paisagem ao redor e nem emite ruídos.
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QUESTÃO 99

Acerca da crise econômica mundial, iniciada em 2008, assinale a
opção correta.

Em relação aos aspectos econômicos, políticos e sociais do Brasil,
assinale a opção correta.

A A crise econômica iniciou-se na Grécia, na Espanha, em
Portugal e na Irlanda, em 2008, em razão da especulação
imobiliária e do excesso de moeda circulante no mercado.
B A crise começou com a alta dos preços das ações que, em
parte, ocorreu em razão de uma nova forma de especulação
financeira, na qual grupos de megainvestidores agiam em
conjunto para forçar altas nos preços das ações.
C Em 2008, foi deflagrada a crise das hipotecas imobiliárias nos
EUA, com a quebra do banco Lehman Brothers. Basicamente,
os problemas começaram porque as instituições financeiras
emprestaram dinheiro para quem não podia pagar, provocando
falência de bancos e a intervenção governamental.
D A crise econômica de 2008 iniciou-se na União Europeia e
espalhou-se pelo mundo, afetando o mercado imobiliário nos
EUA.
E A principal causa da crise econômica, que abalou o mundo
ocidental, foi a quebra da bolsa de Nova Iorque, fator
determinante da intervenção do governo norte-americano na
economia.

A Como forma de alavancar o setor econômico, o governo
federal determinou que a PETROBRAS reduzisse o preço da
gasolina e determinou que as tarifas de energia elétrica fossem
aumentadas para o consumidor. Tais medidas oneraram a
PETROBRAS, mas beneficiaram as companhias energéticas.
B A camada pré-sal armazena petróleo em rochas porosas
situadas sob uma grossa camada de sal, no subsolo marinho.
As grandes reservas encontradas no Brasil situam-se a 11
quilômetros abaixo da superfície da água e estendem-se dos
estados do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro.
C Mesmo com o impacto da crise econômica mundial, a
produção industrial brasileira superou as expectativas dos
economistas e cresceu, em 2012, cerca de 5%, o que serviu
para alavancar o PIB brasileiro, que ficou na marca de 4,3%.
Essa marca, além de representar um recorde para a economia
brasileira, demonstra o quanto o país é invulnerável à crise
econômica que assola outros países.
D A matriz energética brasileira é uma das mais diversificadas e
equilibradas do mundo e inclui usinas hidrelétricas, nucleares,
termelétricas, parques eólicos e painéis solares. Outro aspecto
importante é que o Brasil não depende apenas do petróleo
como combustível, sendo um país pioneiro na produção de
etanol de cana-de-açúcar.
E O petróleo, por ser uma fonte energética inesgotável e
renovável, está no centro das questões geopolíticas mundiais.
Com a descoberta da camada pré-sal, futuramente o Brasil será
o maior produtor mundial dessa fonte de energia, ultrapassando
os países do Oriente Médio.

QUESTÃO 98

Considerando as questões econômicas, políticas e sociais do mundo
contemporâneo e suas múltiplas implicações na atualidade, assinale
a opção correta.
A Após quase meio século de pesquisa, cientistas do Cern
(Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear) anunciam a
descoberta da partícula subatômica Bóson de Higgs,
popularmente chamada de partícula de Deus. Essa partícula é
considerada crucial para entender como a energia nuclear pode
ser manipulada com precisão e segurança. Sua descoberta é
considerada pelos especialistas um grande avanço na busca por
energias alternativas.
B Entre os cinco países que representam o grupo do BRICS, a
Inglaterra possui maior poder econômico e representatividade
no cenário mundial. A crise europeia não afetou o desempenho
comercial entre os demais países pertencentes ao grupo.
C O retorno do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, de Cuba,
onde se submeteu a um tratamento contra o câncer, não
devolveu a estabilidade política ao país, uma vez que os
governistas planejavam a posse do presidente, mas os
opositores já pensavam em uma nova eleição.
D Depois do massacre na escola primária Sandy Hook, em
Newtown, no estado americano de Connecticut, em que
morreram vinte crianças e oito adultos, o presidente Barack
Obama decretou uma lei que proíbe a venda de armas de
qualquer tipo de calibre nos EUA. A sanção da lei contou com
o apoio irrestrito da população e dos partidos Democrata e
Republicano.
E Um fato marcante no ano de 2012, para a sociedade brasileira,
foi a legalização do aborto pelo Supremo Tribunal Federal,
decisão que confere à mulher o direito de interromper a
gravidez sem necessidade de recorrer à justiça.

QUESTÃO 100

A dor é temporária. Ela pode durar um minuto, ou uma
hora, ou um dia, ou um ano, mas finalmente ela acabará e alguma
outra coisa tomará o seu lugar. Se eu paro, no entanto, ela dura para
sempre.
O trecho acima é atribuído a um ídolo do esporte mundial, acusado
de consumir substâncias ilícitas pela Agência Antidoping dos EUA.
O atleta, que sobreviveu a um câncer que tomou conta de seus
testículos, pulmões e cérebro, surpreendeu o mundo com sua
recuperação e conquistou inúmeros títulos. Com base nessas
informações, assinale a opção correta.
A O autor do trecho foi o atleta conhecido do futebol mundial,
Diego Armando Maradona, pego recentemente em um exame
antidoping, por uso de cocaína.
B O ídolo em questão é Muhammad Ali-Haj, nascido Cassius
Marcellus Clay Jr., atleta norte-americano e recordista mundial
na modalidade de atletismo.
C O ídolo a que se refere o texto é o atleta paralímpico Denílson
Raimundo de Souza, que compete no halterofilismo. Ele foi
flagrado em exames antidoping e suspenso preventivamente
pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB).
D A frase é do ciclista norte-americano Lance Armstrong, que,
entre outras premiações, conquistou sete títulos na Volta da
França.
E Conhecido pelas frases polêmicas e personalidade controversa,
o medalhista paralímpico sul-africano Oscar Pistorius, foi pego
no exame antidoping, fato que provocou a perda de sua
medalha de ouro conquistada nas paralimpíadas.
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