
                                                                                                                                                                        

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 

Site: www.ibfc.org.br     –     email: concurso@ibfc.org.br 

 

 

 
ABDI 

 
AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL  - nº 001/2008 
 
 

GABARITO OFICIAL – APÓS RECURSO – PROVA OBJETIVA  
 

CARGO:   ADI – NÍVEL SUPERIOR SÊNIOR - PROJETOS 
 

 
 

QUESTÃO ALTERNATIVA  QUESTÃO ALTERNATIVA 

PORTUGUÊS (1 a 10)  CONHECIMENTOS GERAIS (11 a 20) 

1 B  11 C 

2 A  12 B 

3 C  13 C 

4 D  14 A 

5 A  15 B 

6 C  16 D 

7 B  17 D 

8 B  18 A 

9 C  19 ANULADA 

10 C  20 B 
 
 
 



                                                                                                                                                                        

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 

Site: www.ibfc.org.br     –     email: concurso@ibfc.org.br 

 

 

 
ABDI 

 
AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL  - nº 001/2008 

 

 
GABARITO OFICIAL – APÓS RECURSO – PROVA DISSERTATIVA  

 

CARGO:   ADI – NÍVEL SUPERIOR SÊNIOR - PROJETOS 

 
 
QUESTÃO DISSERTATIVA Nº 1: Alteração de gabarito. 
 

1) Comente o que a LEI da INOVAÇÃO 10.973/04 considera e quais os ministérios que a 
referendam. 
 

Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no  
Ambiente produtivo e dá outras providências. 
Ministério da fazenda - mf; ministério de desenvolvimento, indústria e   
Comércio exterior - mdic;  Ministério da ciência e tecnologia - mct 

 

2) Comente sobre os passos que o Ciclo de Vida do Projeto define. 
 
O ciclo de vida do projeto serve para definir o início e o fim de um projeto. Determina também os 
procedimentos de transição para o ambiente de operação que serão incluídos no início e no final 
do projeto, distinguindo-os dos que não serão. Desta forma, o ciclo de vida do projeto pode ser 
usado para ligar o projeto aos processos operacionais contínuos da organização executora. A 
seqüência de fases, definida pela maioria dos ciclos de vida de projeto, tais como “solicitações” 
para “design”, “construção para operações” ou “especificação” para “manufatura”, geralmente 
envolve alguma forma de transferência de tecnologia ou hand-off. Os subprodutos oriundos de 
uma fase normalmente são aprovados antes do início da próxima fase. Entretanto, quando os 
riscos são considerados aceitáveis, a fase subsequente pode iniciar antes da aprovação dos 
subprodutos da fase precedente. Esta prática de sobreposição de fases é usualmente chamada 
de fast tracking .Os ciclo de vida dos projetos geralmente definem:  

Que trabalho técnico deve ser realizado em cada fase (por exemplo, quem é necessário  
ser envolvido na fase de definição ou da fase de execução?).  
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Quem deve estar envolvido em cada fase (por exemplo, a Engenharia Simultânea  
exige que os implementadores sejam envolvidos nas fases de levantamento de  
necessidades e especificação). 
 
 

3) Defina o significado da palavra caput do trecho de lei abaixo: 
 

Art. 8º A Portaria Interministerial nº 127, de 30 de maio de 2008, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes dispositivos: 
§ 7º A comprovação das condições exigidas no caput ocorrerá no ato de cadastramento, a que se 
referem os artigos. 17 a 19. 
Art. 74-A. O disposto nos artigos. 4º e 25, inciso I, somente será exigido a partir de 1º de agosto   
de 2008. 

 
Caput é o termo, geralmente usado nos textos legislativos, em referência ao enunciado do artigo. 
Caput vem do latim e significa "cabeça". 

 
 

4) ANULADA. 
 
 
 

 


