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• Gestão do tempo: estima e define a duração das atividades, que são
controladas durante a execução; define um cronogramamestre e os cronogramas
parciais/setoriais;
• Gestão dos recursos: processo que garante que os insumos necessários ao
projeto sejam previstos, obtidos, distribuídos, mantidos, utilizados e controlados
corretamente. Pessoal, bens e serviços próprios e terceirizados são levantados
nesta gestão e posteriormente administrados por gestões próprias;
• Gestão dos custos: todos os insumos e recursos necessários são avaliados,
custeados e distribuídos pelas partes do projeto; definem-se o orçamento mestre
eos parciais/setoriais;
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• Gestão da qualidade: realizada sobre o produto, com o intuito de assegurar
qualidade e a satisfação dos clientes e demais partes interessadas. Aplicada no
projeto como um todo, visando a obter a eficácia e eficiência do projeto;
• Gestão ambiental: assegura o emprego racional dos recursos naturais e a
preservação da qualidade ambiental, estendendo as obrigações do projeto para com
toda a sociedade e partes interessadas;
• Gestão do pessoal: deve haver planejamento sobre as pessoas necessárias à
composição da equipe, que, posteriormente, devem ser procuradas, integradas,
estimuladas e coordenadas, com o intuito de obter os resultados desejados do
projeto;
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• Gestão das comunicações: visa a garantir o correto fluxo das informações e seus
registros, ou seja, é de vital importância que todos os integrantes da equipe, bem como
todas as partes interessadas, sejam informados do gerenciamento durante toda a duração
doprojeto;
• Gestão dos riscos: devido às características do projeto, ou seja, um empreendimento
único e não realizado anteriormente, existem vários riscos a ele associados, riscos esses
que devem ser reconhecidos, identificados, avaliados e administrados, para que, se não
eliminados ou evitados, sejampelomenosminimizados;
• Gestão do suprimento: realiza o levantamento das necessidades e a obtenção dos
recursos para as gestões anteriores, como equipes terceiras, equipamentos, serviços
específicos, especialistas etc.; passa a ser, então, administrado por esta gestão, que ainda
faz a gestão desses contratos.
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1. A gestão da integração do projeto se inicia com o seguinte processo:

a) Constatação de escopo.
b) Idealização do escopo.
c) Fixação de escopo.
d) Elaboração do plano gerencial do projeto.
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2. Numdiagramade rede, o caminho crítico é oque:

a) Deve ser feito antes de quaisquer outras tarefas.
b) Demoramais tempo para se completar.
c) Permite alguma flexibilidade para programar o tempo de início.
d) Não é afetado pelo atraso naprogramação.
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