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Disciplina: Planejamento e Controle de Projetos    Curso: TADS – FSR       Semestre/Turma: 5A 

Professor: André Luís Belini 

 

Exercícios para Fixação e Revisão de Conteúdo 

 

1. Defina o que é um projeto e dê alguns exemplos. 

2. Relacione alguns exemplos de recursos utilizados em um projeto 

3. Qual é o papel do cliente durante o ciclo de vida do projeto? 

4. Quais aspectos de um projeto podem envolver certo grau de incerteza? Por quê? 

5. Defina escopo, cronograma, custo e satisfação do cliente. 

6. Relacione alguns benefícios do uso de técnicas de gestão de projetos. 

7. Por que é importante conduzir um cuidadoso e detalhado trabalho de identificação de 

necessidades? 

8. Como um empresa seleciona quais projetos conduzir quando existem vários projetos que 

poderiam ser executados? Cite alguns critérios que a empresa pode levar em consideração 

para se decidir por um ou outro projeto. 

9. O que significa “requisitos do cliente”? Por que eles devem ser precisos? 

10. Propostas com preços mais baixos devem sempre ser escolhidas como vencedoras? Por 

quê? Cite alguns exemplos. 

11. Quais seções (partes) de uma proposta são indispensáveis ao cliente na hora de tomar uma 

decisão? Explique sua resposta. 

12. Por que é importante controlar um projeto depois que ele é iniciado? Como isso é feito? O 

que pode ser feito se o progresso real de um projeto não corresponder ao progresso 

esperado? 

13. Descreva o que pode ser feito para se gerenciar os riscos de um projeto. Quando isso deve 

ser feito? Como a matriz de avaliação de riscos pode ajudar nesse processo? 

14. O que é uma estrutura analítica de projeto (WBS)? O que é a matriz de responsabilidades? 

Como elas se relacionam? 

15. Explique por que é importante monitorar o progresso de um projeto de forma contínua. 

16. Se o cronograma de um projeto precisa ser ajustado, quais compensações podem ocorrer? 

17. Descreva o motivo pelo qual é necessário desenvolver um orçamento-base para um projeto. 
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18. A proposta para um projeto normalmente inclui uma seção de custos. Enumere e descreva os 

itens que deveriam ser incluídos nessa seção. 

19. O que significa o termo contingências? Os custos de contingência deveriam ser incluídos em 

uma proposta de projeto? Explique sua resposta. 

20. Quais são as habilidades fundamentais para um gestor de projetos eficaz? Como essas 

habilidades podem ser desenvolvidas? 

21. Descreva por que um gestor de projetos precisa de boas habilidades de comunicação oral e 

escrita. 

22. O que o termo habilidades interpessoais significa? Dê alguns exemplos. 

23. O que o termo delegação significa? Por que a delegação é essencial para a gestão de 

projetos? Dê alguns exemplos. 

24. Por que se diz que não há um EU na palavra EQUIPE? Você concorda ou discorda? Por 

quê? 

25. Discuta alguns tipos de conflitos que podem surgir durante um projeto.   

 

 

 

 

 

Essas atividades podem ser desenvolvidas em grupo e servem como base para a fixação do 

conteúdo e revisão. 

Todas as questões serão discutidas em sala de aula, como forma de revisão e, também, para tirar 

possíveis dúvidas. 

 


