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AVALIE SEUS CONHECIMENTOS SOBRE PROJETOS
(O objetivo deste teste é verificar o seu nível de conhecimentos sobre planejamento e gestão de projetos, com
foco especial na área educacional. No final do teste há um quadro com resultados de acordo com a sua
pontuação obtida).

A lista abaixo mostra uma relação de conceitos e termos relacionados com o desenvolvimento de
projetos. Avalie seu grau de conhecimento ou experiência em relação a cada um deles, conforme as
seguintes opções:
(1)
(2)
(3)
(4)

-

Desconheço (não sei do que se trata)
Conheço superficialmente (já estudei ou li a respeito, mas não domino o assunto)
Tenho um conhecimento básico (mas pouca experiência)
Tenho conhecimento e experiência a respeito
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Ciclo de vida de um projeto
Cronograma
Relatório Técnico
Objetivo específico de um projeto
Projeto de pesquisa
Indicadores de desempenho em projetos
Planejamento e uso de questionários
Planejamento e uso de entrevistas
Planejamento e uso de grupo focal
Planejamento e uso de análise documental
Monitoramento de projetos
Rede de tarefas
Situação geradora
Tipologia de Projetos
Pedagogia de Projetos
Marco lógico em projetos
Avaliação de projetos
Projeto de trabalho
Objetivo geral de um projeto
Plano de ação
Projeto de Ensino
Ação, atividade e tarefa
Projeto de intervenção
Escopo de um projeto
Projeto de desenvolvimento
Riscos de um projeto
Complexidade de projetos
Benchmarking
Base-line
Soma dos pontos
Resultados conforme a soma dos pontos obtidos
Soma dos pontos
88 a 116
69 a 87
53 a 68
29 a 52

Resultado
EXCELENTE - você deve ser um profissional de projetos, com
bons conhecimentos e experiência nessa atividade.
BOM - você possui bons conhecimentos sobre projeto, mas
pode melhorar.
MÉDIO - seus conhecimentos ainda são insuficientes para
exercer atividades de projetos.
FRACO - você necessita estudar e participar de atividades de
projetos.

