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 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões 
estão corretas. Caso ocorra qualquer erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas constantes do CADERNO DE 
QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta de tinta azul ou preta, 
para o espaço destinado à resposta de cada questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno 
de Respostas.

7

8

9 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu 
tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

10 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o CADERNO DE QUESTÕES.

11 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
relativos ao referido processo.

12

esferográfica 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) minutos do seu início.

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da prova nos 30 minutos que 
antecedem o seu término.

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO!

Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 3  páginas, numeradas sequencialmente, incluindo espaço para 
rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 2  numeradas sequencialmente.

A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa contendo 2 (duas) questões, com o valor total de 60 (sessenta) pontos. 

 (três)

 (duas) páginas
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Uma construtora alocou você como gerente de projetos responsável pela construção de um prédio de seis andares 
de escritórios de alto nível em um condomínio de escritórios de luxo, com acabamento sofisticado. Seu orçamento 
é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) com prazo de entrega em um ano.  O contrato especifica com detalhes 
a planta da edificação, ou seja, os requisitos são bem definidos e todas as plantas e documentos do prédio estão de 
acordo com o necessário para a construção. É imprescindível que a qualidade do acabamento e de outros materiais 
seja a melhor possível. Há obrigação contratual rígida com o cliente para que a obra seja entregue no prazo. Há 
fortes pressões também para que o orçamento do projeto seja respeitado, caso contrário colocará em risco o 
negócio da construtora. 

Você então faz o planejamento de acordo com as restrições, elaborando as linhas de base do escopo, do custo e do 
cronograma. Depois de avaliar os riscos e aplicar as reservas, você conclui que consegue entregar o projeto de 
acordo com os objetivos estabelecidos para ele, bem como as restrições impostas. O plano de projeto é aprovado 
pela construtora com a anuência do cliente. A obra começa.

Depois de sete meses de trabalho, o projeto segue conforme o planejado, com cronograma, orçamento e escopo 
preservados. Porém um dia o cliente contata você diretamente e o informa que o orçamento precisa ser cortado em 
20%.

Dada esta situação hipotética, descreva qual seria a sequência de ações que você, como Gerente de Projetos, 
deveria tomar. 

(30 pontos)Questão  01 

As melhores práticas de gerenciamento de serviços fornecem orientações sobre funções e processos necessários 
para que as organizações possam gerenciar os serviços de TI de forma atender às necessidades dos clientes. 

Empresas que adotam de forma correta as melhores práticas alcançam benefícios como retorno sobre o 
investimento em serviços de TI, melhor uso dos ativos de TI e alinhamento com os objetivos de negócios dos seus 
clientes. 

Descreva outros benefícios que ajudariam sua organização com a adoção de melhores práticas de serviços.

(30 pontos)Questão  02 



RASCUNHO
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