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Questão nº : 13 – Orçamento de Obras, Gestão de Recursos Humanos e 
Relações Humanas na Construção Civil.

A questão deve ser anulada, pois os itens B e D estão incorretos.
O item B está incorreto, pois afirma que quando histograma representado para 
recursos como mão-de-obra, é denominado de curva S. No entanto, isso não é 
correto, pois a curva S pode ser gerada a partir de um histograma para qualquer 
recurso e não necessariamente só para mão
O item D afirma que “O caminho crítico numa rede PERT/CPM de uma obra 
representa a sequência de execução de serviços com menores folgas e que requer 
mais tempo para ser completado”. A definição está incompleta, pois o caminho cri
é aquele que possui folga zero ou menor folga total.
 

A COMPERVE ACATA O PARECER DA COMISSÃO.
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ANULAÇÃO DE QUESTÃO  

Orçamento de Obras, Gestão de Recursos Humanos e 
Relações Humanas na Construção Civil. 

 
A questão deve ser anulada, pois os itens B e D estão incorretos. 
O item B está incorreto, pois afirma que quando histograma representado para 

obra, é denominado de curva S. No entanto, isso não é 
correto, pois a curva S pode ser gerada a partir de um histograma para qualquer 

mente só para mão-de-obra  
O item D afirma que “O caminho crítico numa rede PERT/CPM de uma obra 
representa a sequência de execução de serviços com menores folgas e que requer 
mais tempo para ser completado”. A definição está incompleta, pois o caminho cri
é aquele que possui folga zero ou menor folga total. 

A COMPERVE ACATA O PARECER DA COMISSÃO. 

Natal, 09 de junho de 2010.

Gisele Daniel de Almeida 
Coordenadora de Concursos 

 

REITORIA/IFRN 

Orçamento de Obras, Gestão de Recursos Humanos e 

O item B está incorreto, pois afirma que quando histograma representado para 
obra, é denominado de curva S. No entanto, isso não é 

correto, pois a curva S pode ser gerada a partir de um histograma para qualquer 

O item D afirma que “O caminho crítico numa rede PERT/CPM de uma obra 
representa a sequência de execução de serviços com menores folgas e que requer 
mais tempo para ser completado”. A definição está incompleta, pois o caminho critico 

de junho de 2010. 

 


