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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 Resposta.

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 3  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)

 (três) páginas
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O gerenciamento de projetos tem sido usado por centenas de anos, entre alguns exemplos podemos citar as 

pirâmides do Egito, a Muralha da China, construção de aviões e invenções de vacinas. Os resultados desses 

projetos derivaram de líderes e gerentes aplicando práticas, processos, ferramentas e técnicas de gerenciamento 

de projetos.

Sugira um exemplo de projeto e aplicação desse conjunto de conhecimento de melhores práticas em 

gerenciamento de projetos.

(30 pontos)Questão  01 

Governança de TI é um conjunto de práticas, padrões e relacionamentos estruturados, assumidos por executivos, 

gestores, técnicos e usuários de TI de uma organização, com a finalidade de garantir controles efetivos, ampliar os 

processos de segurança, minimizar os riscos, ampliar o desempenho, otimizar a aplicação de recursos, reduzir os 

custos, suportar as melhores decisões e, consequentemente, alinhar TI aos negócios. A premissa mais importante 

da Governança de TI é o alinhamento entre as diretrizes e objetivos estratégicos da organização com as ações de TI.

Cite exemplos de desafios na aplicação das melhores práticas de Governança em TI nas empresas.

(30 pontos)Questão  02 
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