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1ª QUESTÃO 

 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 

 

 

 

Marque no cartão de respostas, anexo, a única alternativa correta, correspondente a cada 

item. 
 

01. Aristóteles, discípulo de Platão, em seu livro “Política”, distingue três formas de Administração Pública: 

a “Monarquia”,  a “Aristocracia” e a “Democracia”, que podem gerar degenerações. Assinale a 

alternativa que apresenta exemplos de degenerações. 

 

(A) A Democracia pode degenerar para a Oligarquia, enquanto que a Monarquia gera a Tirania. 

 

(B) A Aristocracia pode resultar em Anarquia, sendo que a Democracia sempre será o Governo do 

Povo. 

(C) A Monarquia redunda em Tirania, mas a Democracia – governo do povo para o povo - pode 

resultar em Anarquia.    

(D) A Democracia e a Monarquia sendo consecutivas em aplicação, podem gerar ao mesmo tempo 

Anarquia e Oligarquias. 

(E) A Monarquia, governo de um só, gera as Oligarquias, levando a Democracia a impor ditadores. 

 

 

02.  Os Princípios Gerais da Administração, mostrados no esquema a seguir, são um resumo normativo da 

teoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Clássica Prescritiva e Normativa.             

(B) Relações Humanas – Formal. 

(C) Clássica – Informal.  

(D) Neoclássica da Administração Geral. 

(E) Administração por Objetivos e Resultados. 

8,000 pontos distribuídos em  50 idéias 

VALENDO Y 

Princípios Gerais 

Amplitude do controle 

Unidade de comando 

Especialização 

Divisão do 

trabalho 



03. As formas de sanções e recompensas aplicadas às organizações para garantir a obediência às normas, 

segundo Etizioni, dando origem à “Tipologia das Organizações” são: 

 

(A) Controle:   Coercitivo – físicos     

                        Normativo – incentivo econômico       

                                Utilitário – maiores salários  

  

(B)  Controle da motivação – concessão – prestígio  

 

(C) Controle: Alienatório – pressões 

                        Moral – vantagens pecuniárias       

                        Calculista – valor mental 

 

(D) Controle:   Físico – ameaças físicas   

                         Material – salários  e gratificações 

                                Normativo – estima 

 

(E) Controle:  Moral – promoção    

                       Calculista – bonificações      

                       Materialista – brindes 

 

 

 

04.  O Desenvolvimento Organizacional – D.O. –  utiliza como principal técnica, a fim de aumentar a 

sensibilidade quanto às habilidades de relacionamento interpessoal, aquela que é conhecida com o nome 

de: 

 

(A) Treinamento Intergrupal. 

(B) Desenvolvimento Contingencial. 

(C) Análise Transacional. 

(D) Teoria dos Jogos. 

(E) Treinamento da Sensitividade.  

 

05.  Os conceitos de Eficiência e Eficácia Organizacional se revestem de importância, face às exigências 

impostas às empresas em função da globalização. As diferenças marcantes entre os conceitos são 

mostradas nas proposições que se seguem. Escolha a correta. 

 

(A) A Eficiência tem como objetivo “para que as coisas são feitas e seus resultados”. A Eficácia, 

“como as coisas são feitas”. 

(B) A Eficiência relaciona-se com a sobrevivência das Organizações, enquanto a Eficácia preocupa-se 

com a extensão, onde todas as formas de rendimento são maximizadas.    

(C) A Eficácia mede a capacidade da organização em reduzir o absenteísmo, porém a Eficiência visa a 

minimização da rotação de pessoal. 

(D) A Eficiência tem como medida a utilização da força de trabalho de alto nível e a Eficácia busca 

boas relações interpessoais. 

(E) A Eficácia busca incrementos por meio de soluções técnicas e a Eficiência por meio de soluções 

econômicas. 

 

06.  No  processo  de  comunicação,  composto  de  cinco  elementos  básicos,  aquele que caracteriza uma 

perturbação indesejável que tende a “deturpar”, “distorcer” e “alterar” as mensagens transmitidas toma o 

nome de: 

 

(A) bloqueio. 

(B) barreira. 

(C) desvio. 

(D) ruído.  
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(E) boato. 

 

 

07.   Analise os enunciados que se seguem: 

 

I –     O ser humano prefere, em geral, ser dirigido a dirigir. 

II –    As  pessoas  preocupam-se, acima de tudo, com a própria segurança. 

III –   As pessoas podem sempre aprender a aceitar e a assumir responsabilidades. 

IV –   O ser humano médio tem, relativamente, pouca ambição. 

V –    O trabalho pode ser uma fonte de satisfação ou de sofrimento, dependendo de condições 

controláveis. 

 

Pretende-se caracterizar os pressupostos mais importantes das Teorias “X” e “Y” de McGregor. 

Assinale o único conjunto de itens que atende a cada teoria. 

 

(A) Os itens III e V pertencem a Teoria “Y”.            

(B) Os itens II e V são da Teoria “X”. 

(C) Os itens I e II são da Teoria “Y”. 

(D) O item I refere-se à Teoria “Y” e o item II à Teoria “X”. 

(E) O item IV é da Teoria “X”, enquanto o item II é da Teoria “Y”. 

 

08.  Os custos incorridos na rotatividade de pessoal são classificados em Primários, Secundários e Terciários. 

Assinale a alternativa que representa os custos Primários e Secundários, respectivamente. 

 

(A) Custos de horas adicionais para a abertura de vagas; e custos de erros de produção de empregados 

novos. 

(B) Custos de integração e associação; e custos de perdas decorrentes dos negócios. 

(C) Custos de desligamento; e custos de seleção, recrutamento e perdas de produção. 

(D) Custos de teste de seleção e avaliação de candidatos; e custos de exames médicos e psicológicos. 

(E) Custos de redução do volume de produção; e custos de perda de clientes por atraso na entrega. 

 

09.  Sobre  os conceitos de “APTIDÃO”  e “CAPACIDADE”, é correto afirmar. 

 

(A) Tanto a capacidade quanto a aptidão dependem, conjuntamente, de habilidades primárias. 

(B) Capacidade é inerente ao ser humano, mas pode ser aprimorada. 

(C) A capacidade revela a atual habilidade para realizar um  determinado trabalho ou tarefa.     

(D) A aptidão decorre do treinamento, aprendizado ou exercício constante. 

(E) A aptidão mostra o alto grau de perfeição adquirido no trabalho sistemático e evolutivo. 

 

10.  O conjunto de princípios e diretrizes que refletem a orientação e a filosofia da Organização, em assunto 

de remuneração, toma o nome de: 
 

(A) composto salarial para cargos de referência. 

(B) planejamento da cadeia salarial. 

(C) estrutura de  cargos e salários.  

(D) sistema de recompensas e incentivos salariais. 

(E) política salarial da organização. 

 

11.  Quando empregados, de forma coercitiva, se agrupam em atitude de rebeldia para aliciar e impedir o 

direito ao trabalho, tornando-se desta forma, passíveis de punições pelo Código Penal, estão realizando 

um (a): 
 



(A) operação tartaruga. 

(B) sabotagem ao trabalho. 

(C) paralisação relâmpago. 

(D) piquete.  

(E) greve branca ocupacional. 

 

12.  Assinale a alternativa que apresenta as três atividades principais utilizadas na segurança do trabalho, 

visando eliminar as condições ou atos inseguros. 
 

(A) Prevenção de ruídos, temperatura e unidade. 

(B) Prevenção de acidentes, roubos e incêndios.    

(C) Condições ambientais, prevenção de riscos à saúde física e prevenção de riscos à saúde mental. 

(D) Eliminação das causas de doenças profissionais, acidentes pessoais e incêndios. 

(E) Políticas de uso de equipamentos de proteção, proteção de máquinas e segurança de transporte. 

 

13.  Os estilos de liderança, segundo White e Lippitt,  se resumem em três categorias: AUTOCRATA – 

DEMOCRATA – LIBERAL. Os modelos de interelacionamento mostrados a seguir enfatizam cada 

tipo.  

 

 
 

                              LID                       LID                         LID 

 

 

 

 
  

 

                             SUB                      SUB                         SUB 

 

 

                            I                           II                             III 

 

Assinale a alternativa que apresenta a proposta verdadeira para atender, respectivamente, os modelos 

apresentados. 
 

(A) Os estilos I e II são Liberal e Autocrata. 

(B) Os estilos II e III são Democrata e Liberal.  

(C) Os estilos I e II são Democrata e Autocrata.  

(D) Os estilos I e III  são Autocrata e Democrata. 

(E) Os estilos III e II são Democrata e Liberal. 

 

14.   Considere a proposição: as indústrias de transformação são classificadas, segundo o seu produto, em 

“processamento” e “montagem”. Assinale a alternativa que apresenta a característica que torna 

verdadeira a proposição acima. 
 

(A) Na indústria de montagem o produto final é resultado da utilização de subconjuntos ou partes 

produzidos por indústrias de processamento. 

(B) O produto final, em indústrias de processamento, deriva de sub-partes transformadas por 

indústrias de montagem. 

(C) As indústrias de montagem e processamento utilizam o mesmo sistema de produção, porém os 

produtos finais são diferentes. 

(D) A indústria de processamento fabrica bens de produção finais para outras indústrias de bens de 

consumo final. 

(E) O produto final de uma indústria de processamento depende de partes e componentes das 

indústrias de montagem. 

 

 

LEGENDA: 

 

LID – líder 

SUB - subordinado 
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15.  O princípio de Separação do Controle estabelece que: “as atividades de controle devem estar separadas 

das que estão sendo controladas”,  logo pode-se deduzir: 
 

(A) a atividade de controle deve ser dependente da área de produção. 

(B) o controle deve ser exercido exatamente por quem produz. 

(C) quem produz, nunca deve controlar. 

(D) o controle e a produção são funções inseparáveis, mas interdependentes nas ações. 

(E) o que se produz, não depende de controle interno, nem tampouco externo. 

 

 

16.  Um equipamento industrial tem custo inicial igual a $ 50.000,00. Ao final de dois anos, passou a valer         

$ 32.000,00 devido à depreciação. Assinale a alternativa que apresenta a depreciação média anual. 

 

(A) $ 9.000,00 

 

(B) $ 18.000,00 

 

(C) 
32

50
 

 

(D) 
50

32
 

 

(E) 18% 

 

 

17.  Dentre os fatores de competitividade, aqueles que mais caracterizam o mundo atual, com negócios    

baseados na Tecnologia da Informação (T.I.), são: 

 

(A) diversidade e mix de propaganda. 

(B) preço e velocidade de produção. 

(C) adaptabilidade e projeto. 

(D) custo e qualidade de serviço.  

(E) flexibilidade inovadora e entrega confiável.    

 

 

18.  No estudo do projeto de um produto são levados em conta alguns importantes “critérios de projeto” que 

podem viabilizar, ou não, a fabricação do mesmo. Assinale a alternativa que apresenta os três critérios 

fundamentais. 
 

(A) Flexibilidade, dificuldade e risco. 

(B) Necessidade, mercado e custo. 

(C) Viabilidade, aceitabilidade e vulnerabilidade. 

(D) Capacibilidade, desempenho e preço. 

(E) Fabricabilidade, aceitação e originalidade. 

 

19.  Custo Marginal é definido como a mudança no custo total resultante da mudança de uma unidade na 

quantidade produzida, alterando o custo variável. Pode-se concluir que o custo: 
 

(A) variável independe dos custos de produção totais. 

(B) marginal afeta de forma linear os custos fixos médios. 



(C) marginal é diretamente proporcional ao custo fixo. 

(D) marginal não depende absolutamente dos custos fixos.    

(E) marginal cresce à medida que o custo de produção também cresce. 

 

20.  No estudo de localização industrial, a microlocalização se torna relevante para confirmar os pressupostos 

de uma localização por fatores. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto de microfatores 

determinantes para o estudo. 
 

(A) Custo de transportes, edificações e mão-de-obra. 

(B) Limitações ambientais, disponibilidade de mão-de-obra e serviços locais. 

(C) Geologia da área, conveniência para clientes e meios de transportes. 

(D) Nível de educação, incentivos financeiros e comunicação global. 

(E) Clima da região, terreno e incentivos fiscais. 

 

21. O arranjo físico (layout) industrial em que os recursos transformados são pré-selecionados para 

movimentarem-se em direção a  um local específico de produção e que atende às necessidades imediatas 

de processamento toma o nome de: 
 

(A) Layout agrupado ou flexível. 

(B) Layout por produto ou funcional. 

(C) Arranjo físico posicional. 

(D) Layout em linha ou por processo. 

(E) Arranjo físico celular. 

 

22.  O  setor  de  pessoal  de  uma Organização Militar que processa pedidos de aposentadoria, processa 160 

pedidos por semana. O tempo disponível para esta tarefa é de 40 horas semanais. O “Tempo de Ciclo” 

deste processo será de: 
 

(A) 4 horas. 

 

(B) 15 dias. 

(C) 
4

1
  semana. 

(D) 15 minutos.  

 

(E) 4 dias. 

 

23.  Em estoque, a quantidade de recursos reservada de forma constante para cobrir incertezas decorrentes de 

variações na demanda ou fornecimento, é conhecida com o nome de estoque: 
 

(A) de reserva ou de cobertura. 

(B) instantâneo ou fixo. 

(C) de ciclo ou por lote de produção. 

(D) de segurança ou isolador.    

(E) previsto ou de antecipação. 

 

24.  A ciência que trata dos aspectos fisiológicos e da forma como as pessoas adequam-se a seus trabalhos é 

conhecida com o nome de: 
 

(A) Ergonomia.        

(B) Ergonometria.  

(C) Tipologia. 

(D) Mecatrônica. 

(E) Fisiotécnica. 

 

Observação: O item 25 refere-se aos dados de uma empresa de manufatura, apresentados a seguir: 
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- Vendas totais............................................ $ 10.000.000,00 

- Salários.....................................................  $   2.000.000,00 

- Materiais e Serviços comprados...............$   7.000.000,00 

- Despesas fixas...........................................$      500.000,00 

- Lucro.........................................................$      500.000,00 

 

25. Considerando a presente situação e que o objetivo da empresa é “dobrar” o lucro, assinale a 

alternativa que apresenta as hipóteses sobre as providências administrativas que devam ser efetivadas 

para que o objetivo seja alcançado. 

 

 

(A) Reduzir os salários em 30% e aumentar as vendas em 80%. 

(B) Reduzir os custos das compras em 7% ou as despesas fixas em 70%. 

(C) Elevar as receitas em 100% ou reduzir as despesas fixas no mesmo percentual.    

(D) Diminuir as receitas em 20% ou reduzir salários em 20%. 

(E) Elevar as vendas em 50% e reduzir despesas fixas em 30%. 

 

Observação: O item 26 refere-se ao gráfico I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  Considerando o gráfico I, pode-se afirmar que o trecho “Z” é conhecido com o nome de: 

 

(A) Lead time. 

(B) Tempo de atendimento. 

(C) Nível de Demanda. 

(D) Período de fabricação. 

(E) Ciclo de atraso. 

 

Observação: O item 27 refere-se ao diagrama abaixo, que representa em Planejamento dos Recursos de 

Materiais (MRP-I) e os principais componentes de Planejamento e Controle da Produção 

(PCP) em uma empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

A – Nível de Ressuprimento 

B – Ponto de Ressuprimento 

Z = ? 

 

estoques 

ordens de 

compra 

previsão de 

vendas 

carteira de 

pedidos 

lista de 

materiais 

 

X 

 

MRP 

ordens de 

serviço 

plano de 

materiais 

3 

2 

3 2 8 6 0 1 4 5 7 9 10 

A 

B 
1 

4 

Z 

GRÁFICO I 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

27.  O bloco assinalado com  “X” , necessariamente, é: 
 

(A) demanda coligada programada. 

(B) necessidades de estoques de segurança. 

(C) previsão de recursos específicos. 

(D) nível de estoque inicial. 

(E) programa mestre de produção. 

 

 

 

28.   Quando se  usa PERT-CPM  para  controle  de  Programas  nem  sempre se conhece o tempo esperado.   

Sabendo-se que o tempo esperado é uma estimativa calculada pela seguinte fórmula estatística:  

 

                                                
6

tt4t

e
t 321 

  

 

Assinale a alternativa que fornece o valor do tempo esperado, para o caso específico dos seguintes dados: 

 

tempo otimista = 2; tempo mais provável = 3 e tempo pessimista = 5. 

 

(A) 2,67 

(B) 2,83 

(C) 3,17 

(D) 3,66 

(E) 4,17 

 

29.  Considerando a rede PERT e os valores mostrados abaixo, pode-se afirmar que a duração será: 

 

 

 

(A) 16 

(B) 22 

(C) 38 

(D) indeterminada 

(E) variável 

 

 

30.  Os japoneses criaram uma técnica que usa dispositivos para alcançar o que se deseja. Esta técnica é baseada 

no princípio de que “erros humanos são inevitáveis até certo grau”, podendo-se prevenir a sua incidência 

para não se transformar em um defeito. Assinale a alternativa que apresenta o nome desta técnica. 
 

(A) Diagrama de Ishikawa. 

(B) Just In Time. 

(C) Kaizen. 

(D) Kanban. 

(E) Poka Yoke.    

 

A 

C 

B D 

E 

F 

10 11 

5 
8 

3 

1 
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normal (8:00h), produziu 1.500 peças. Após treinamento da sua mão-de-obra, passou a produzir 2.500 

peças na mesma jornada. Na avaliação da produtividade da mão-de-obra, foi usada a definição tradicional 

para encontrar o valor da melhoria, cujo resultado aproximado,  em percentual, foi de: 
 

(A) 73,6 

(B) 66,7    

(C) 33,3 

(D) 17,4 

(E) 12,5 

 

 

 

 

 

 

 

32. O gráfico de custos da qualidade associado ao grau de conformidade mostrado a seguir, nos permite 

afirmar que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) os custos de falhas tendem ao infinito quando os custos totais se estabilizam. 

(B) o custo total decresce em função do crescimento dos custos de falhas. 

(C) os custos de falhas crescem com o crescimento dos custos de avaliação e prevenção. 

(D) o custo total independe do incremento dos custos de falhas. 

(E) os custos de falhas decrescem à medida que os custos de prevenção e avaliação crescem. 

 

33.  Na compra de materiais de uso das Forças Armadas, exceto materiais de uso pessoal e administrativo, 

com a finalidade de conservar a padronização, desde que devidamente comprovada mediante parecer de 

uma comissão oficial, pode ser realizada a licitação através de: 
 

(A) convite especial aos interessados. 

(B) concurso através de leilão. 

(C) dispensa de licitação.  

(D) tomada de preços por edital. 

(E) concorrência internacional direta. 

 

34.  Além dos vencimentos, duas formas de adicionais podem ser pagas ao servidor público, como 

vantagens. São elas: 
 

(A) vale transporte e vale-educação. 

(B) quitação de débito e aposentadoria antecipada. 

(C) diárias e vale-refeição. 

(D) ajuda de custo e bolsa-moradia. 

LEGENDA: 

1- Curva dos custos de falhas. 

2- Curva dos custos de prevenção e avaliação. 

3- Curva do custo total. 

Qualidade de conformidade % 

3 

2 

1 

Custos $ 



(E) indenizações e gratificações.    

 

35.  Dentre as penalidades previstas no Estatuto do Servidor Público, aquela que implica no afastamento 

temporário do servidor, não podendo ser superior a 90 dias e prescrevendo após 3 anos sem qualquer 

outra infração disciplinar, chama-se: 
 

(A) suspensão. 

(B) demissão temporária.  

(C) afastamento com advertência. 

(D) destituição temporária. 

(E) cassação transitória. 

 

36.  Os títulos emitidos por empresa de grande porte, de elevado conceito de crédito e sem garantias 

(semelhantes as promissórias de curto prazo) têm o nome de: 
 

(A) debentures. 

(B) factoring. 

(C) commercial paper.  

(D) CDB simples. 

(E) fundo mútuo por cotas. 

 

37.  Assinale a proposta correta dentre as apresentadas abaixo, referentes às origens e aplicações de caixa. 

 

(A) Dividendos pagos em dinheiro caracteriza origem de caixa. 

(B) Vendas de ação significa uma aplicação de caixa. 

(C) Diminuição no passivo provoca uma origem de caixa. 

(D) Uma diminuição no ativo com redução de caixa é uma origem.    

(E) Aumento de ativo significa aumento de caixa. 

 

38.  A recuperação do investimento inicial requerido por um projeto, a partir das entradas de caixa que ele 

gera, medido em número de anos chama-se: 

 

(A) recuperação normal financeira. 

(B) período de pay back.    

(C) período operacional de recuperação.      

(D) retorno pré-determinado. 

(E) retorno sobre investimento. 

 

39.  O conjunto de sensações, crenças e juízos sobre uma marca e seus resultados, constituído na opinião do 

público, sobre o caráter de um produto, toma o nome de: 

 

(A) design. 

(B) logotipo.  

(C) composto de produto. 

(D) embalagem. 

(E) imagem.    

 

40.  Na “área de varejo”, três tipos de pontos de distribuição, entre vários, são mostrados em conjunto. 

Assinale aquele que representa o tipo de mercado citado. 

 

(A) Loja de descontos, bazar e supermercado. 

(B) Feira livre, loja de fábrica e atacadista. 

(C) Agente, magazine e consórcio. 

(D) Banca, hipermercado e concessionária.  

(E) Quiosque, cooperativa de consumo e comissário representante. 
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(A) controles contábeis e financeiros da empresa. 

(B) rentabilidade e liquidez da Organização.     

(C) controles de orçamento e de entradas e saídas dos recursos financeiros. 

(D) auditagem e administração do caixa e ativos da empresa. 

(E) utilização e obtenção dos recursos financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

42.  A Sociedade Anônima (S.A.) é uma associação de pessoas onde o capital social é constituído por ações, 

do mesmo valor nominal, e tem como principal característica: 

 

(A) ser menos transparente nas suas demonstrações financeiras em face das possibilidades de 

manipulação das informações. 

(B) ter sua regulamentação restrita à área onde está situada a empresa, não podendo ser estendida. 

(C) ter  uma carga tributária menor, pois só incide sobre os acionistas majoritários, a uma taxa variável. 

(D) ser, cada acionista, um sócio com responsabilidade limitada, podendo negociar as suas ações em 

bolsas de valores, sem qualquer limitação. 

(E) ter o seu lucro tributado pelo imposto de renda, podendo ser recuperado através de pedido de 

restituição à autoridade tributária local. 

 

43. A corporação que possui o controle de uma ou mais companhias, por meio da propriedade de                         

10 – 20% das ações com direito a voto, se as ações se acham dispersas, é conhecida com o nome de: 
 

(A) subsidiária. 

(B) holding.  

(C) filial. 

(D) incorporadora parcial. 

(E) conglomerado. 

 

44.  Assinale a alternativa que apresenta o resultado do aumento do capital social de uma empresa através de 

uma incorporação de reserva e  de lucros acumulados, sem variação no número de ações emitidas. 
 

(A) Há elevação do valor patrimonial das ações. 

(B) Há diminuição no valor nominal das ações. 

(C) Não há qualquer alteração no valor patrimonial da ação.    

(D) Há aumento simultâneo do valor nominal e patrimonial das ações. 

(E) Há aumento no patrimônio líquido da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

 

Observação: O item 45 refere-se ao gráfico do ponto de equilíbrio empregado para a análise da alavancagem 

operacional, mostrado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.  Da análise do gráfico acima, pode-se afirmar. 

 

(A) Um aumento no preço de venda unitário aumenta o ponto de equilíbrio. 

(B) Um aumento no custo operacional variável, por unidade, eleva o ponto de equilíbrio.    

(C) Um aumento no custo operacional fixo diminui o ponto de equilíbrio.  

(D) Uma diminuição no preço de venda unitário diminui ou baixa o ponto de equilíbrio. 

(E) O ponto de equilíbrio é insensível a qualquer variação do custo operacional variável por unidade. 

 

46.  Assinale a  alternativa  que apresenta exemplos que se constituem,  para fins orçamentários, como  

administração indireta, conforme estabelece o Decreto Lei 200/67.  

 

(A) Cia Vale do Rio Doce – SUNAB – IBAMA. 

(B) Ministérios – Bancos Oficiais – Institutos.  

(C) Presidência  da República – BNES – Eletrobrás. 

(D) Ministério da Reforma Agrária – Petrobrás –Comissão de Valores Mobiliários. 

(E) Empresas Públicas – Autarquias – Sociedades de Economia Mista.    

 

47.  Em administração de materiais, uma das principais etapas reveste-se da maior importância, evitando que 

as compras dos produtos sejam efetuadas em desacordo com as necessidade básicas da empresa. Esta 

etapa recebe o nome de: 

 

(A) projeto. 

(B) planejamento. 

(C) lead-time. 

(D) especificações. 

(E) estoque. 

 

48.  Analise a situação que se segue: “um servidor público, afastado do cargo por invalidez, é considerado 

apto ao retorno por decisão de junta médica oficial, declarando insubsistentes os motivos da 

aposentadoria.” Esta situação caracteriza uma: 

 

(A) recondução. 

(B) promoção. 

0 
500 1.000 2.000 300 4.000 5.000 

5.000 10.000 20.000 30.000 40.000 
0 Vendas ($) 

Vendas (UDS) 

Custo Operacional Fixo 

Ponto de Equilíbrio Operacional 

Custo Operacional Variável 

Custo Operacional Total 

Receita de Venda 

Prejuízo 
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(D) reversão.  

(E) reintegração. 

 

49.  Os acionistas de uma empresa são distinguidos por ganhos que podem ser Dividendos - D ou 

Bonificações-B. A diferença básica entre ambos é que: 

 

(A) “D” são distribuídos em ações ordinárias e “B” em ações preferenciais. 

(B) “B” são feitas em títulos endossáveis e “D” em debentures. 

(C) “D” são pagos em dinheiro e “B” em ações.  

(D) “B” são distribuídas em letras de câmbio e “D” em promissórias. 

(E) “D” são feitos em CDB e “B” em cheques nominais. 

 

50.  Uma empresa fornecedora de insumos para o governo, que vencer uma licitação, não comparece ao ser 

chamada a assinar o competente contrato, se torna passível de punições previstas na Lei ou no Edital. 

Assinale a alternativa que apresenta as duas punições mais aplicáveis ao presente caso. 

 

(A) Advertência e eliminação compulsória. 

(B) Bloqueio de bens e quebra de serviço. 

(C) Afastamento temporário com condenação judicial provisória. 

(D) Dispensa de contratação com órgão público e suspensão permanente. 

(E) Multas previstas e declaração de inidoneidade.  

 

 

 

 

2ª QUESTÃO 

 

DÊ O QUE SE PEDE 

 

 

 

 

RESPONDA NO CADERNO DE RESPOSTAS ANEXO 

 

01. “O mundo globalizado e competitivo que vivenciamos exige do profissional pré-requisitos que otimizem 

o seu grau de empregabilidade.” 
 

Analise estas características e requisitos no campo da: 
 

- competência profissional; 

- idoneidade e relacionamentos; e 

- saúde física e mental. 
 

O assunto deverá ser abordado em, no máximo, 20 (vinte) linhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 pontos distribuídos em 25 idéias 



02.  Uma indústria de óleos vegetais possui duas plantas de esmagamento com capacidade de 2.500 ton/dia e 

1000 ton/dia. Tais produções devem abastecer três mercados, nos quais as demandas são, 

respectivamente, ./500/1500/1000 321 diatonMdiatonMdiatonM  . Deseja-se 

minimizar o custo total de distribuição, segundo o modelo mostrado a seguir, através do uso da 

programação linear com solução matricial pelo método do custo mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Baseado nessas informações, dê o que se pede abaixo. 
 

1. Calcule o Custo total Mínimo. 
 

2. Elabore a matriz origem              destino. 
 

3. Teste o Equilíbrio origens =   destinos. 
 

4. Aplique o método do custo mínimo: “Alocar maior quantidade possível na célula de menor custo, 

uma de cada vez.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cij = São custos unitários 

de distribuição (fretes). 

A 

B 

I 

III 

II 

PLANTA A 

PLANTA B 

1.000 ton/dia 

2.500 ton/dia 

M1  = 1.000 ton/dia 

M2  = 1.500 ton/dia 

M3  = 500 ton/dia 

CA I = 6,0 

CB I = 5,0 

CB II = 4,0 

CB III = 6,0 

CA III = 7,0 

CA II = 5,0 

FINAL DA PROVA 
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CONCURSO DE ADMISSÃO 2002 AO CFO/QC 2003 

 

2ª Prova - Conhecimentos Específicos 

 

GABARITO DE ADMINISTRAÇÃO 
Após apreciação dos pedidos de revisão de prova 

 

 

SOLUÇÃO DA 1ª QUESTÃO 

01-C 02-A 03-D 04-E 

05-B 06-D 07-A 08- de C para A 

09-C 10-E 11-D 12-B 

13-B  14-A  15-C  16-A  

17-E  18-C  19-D  20-B  

21-E  22-D  23-D  24-A  

25-C  26- ANULADA 27-E  28-C  

29-D 30-E  31-B  32-E  

33-C 34- ANULADA 35-A  36-C  

37-D  38-B  39-E  40-A  

41-B 42-D  43-B  44-C  

45-B  46-E  47-D  48-D ANULADA 

49-C  50-E    

 

 

 

 

 

 

 
SOLUÇÃO ITEM 01 DA 2ª QUESTÃO. 

 

A D E Q U A Ç Ã O  P R O F I S S I O N A L  
 

- Investigar aptidões e interesses. 



- Avaliar as possibilidades de crescer em seu ramo de atividade ou empresa. 

- Pesquisar novas formas de vínculo profissional. 

- Corrigir a rota da carreira rumo à sua verdadeira vocação. 

- Criar condições para realizar sua vocação, independentemente do seu trabalho atual. 

- Avaliar como está sua motivação para o trabalho. 

 

 
C O M P E T Ê N C I A  

P R O F I S S I O N A L  
 

- Administrar melhor seu tempo. 

- Diagnosticar tendências e planejar sua atualização proffissional 

- Elevar seu nível de informação e de cultura geral. 

- Cultivar o hábito de ler (jornais, revistas, livros). 

- Aprender a usar microcomputadores e programas básicos, como processadores de texto, planilhas e 

gerenciadores de bancos de dados. 

- Redigir fluentemente e com correção gramatical em português. 

- Dominar pelo menos um idioma estrangeiro. 

- Administrar a própria carreira. 

- Tomar a iniciativa de buscar cursos de treinamento. 

- Desenvolver habilidades em relação a venda, liderança, treinamento, gerenciamento, apresentação, 

trabalho em equipe, negociação. 

- Acompanhar as mudanças tecnológicas do seu ramo de atividade. 

- Revisar atitudes e comportamentos profissionais e pessoais. 

- Ampliar os limites do papel profissional que você desempenha. 

 

 
I D O N E I D A D E  

 

- Não admitir ou compactuar com deslizes, mesmo pequenos. 

- Manter confidenciais os assuntos e as informações que não estiverem sob sua responsabilidade. 

- Utilizar corretamente os recursos de trabalho colocados à sua disposição. 

- Ser leal nos relacionamentos. 

- Fabricar produtos ou prestar serviços de qualidade. 

- Valorizar o atendimento ao público e respeitar os direitos do consumidor. 

- Calcular preços com margens justa de lucro. 

- Cumprir compromissos, desde o almoço agendado com um cliente até a entrega dos produtos na data 

prevista. 
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S A Ú D E  F Í S I C A  E  M E N T A L  

 

- Tirar férias anuais ou semestrais. 

- Fazer check-up regularmente ou uma avaliação cardíaca anual. 

- Reservar tempo para o lazer. 

- Iniciar um programa de condicionamento físico. 

- Investir em um programa preventivo de saúde: ler a respeito, moderar a bebida e diminuir o cigarro, 

melhorar a qualidade de alimentação diária, praticar exercícios regularmente. 

- Dormir o suficiente para repor as energias. 

- Identificar e evitar situações de estresse. 

- Equilibrar a vida pessoal e profissional. 

 

R E S E R V A S  F I N A N C E I R A S  E  
F O N T E S  A L T E R N A T I V A S  
 

- Poupar dinheiro para as contingências. 

- Investir em atualização profissional. 

- Bancar os custos dos treinamentos, quando for necessário. 

- Ter atividade remunerada extra-emprego. 

- Preparar-se para iniciar um negócio próprio. 

- Pesquisar oportunidades de negócios. 

- Desenvolver as habilidades necessárias para empreender e conduzir um negócio próprio. 

- Fazer seguro de vida, seguro-saúde e plano de aposentadoria complementar. Fazer seguro dos bens de 

maior valor, principalmente casa e veículos. 

 

 
R E L A C I O N A M E N T O S  

 

- Participar de associações e grupos de profissionais. 

- Estabelecer contatos com pessoas de diferentes áreas operacionais. 

- Não se envolver emocional ou sexualmente com colegas de trabalho (especialmente se forem casados). 

- Atender as solicitações e pedidos de pessoas conhecidas, na medida do possível.. 

- Agradecer quando receber ajuda. 

- Aprender a técnica de networking. (utilizar a rede de relacionamentos pessoais e profissionais). 

- Freqüentar, com regularidade, lugares, grupos e eventos de interesse par a profissão. 

- Trocar cartão de visita com os interlocutores e dpois anotar no verso, assim que puder, data, local e 

assunto tratado. 

- Guardar e organizar os cartões de visita que receber. Fazer uma espécie de banco de dados. 

- Conservar agendas de endereços e compromissos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOLUÇÃO ITEM 02 DA  2ª QUESTÃO. (REVISÃO) 

 
2.1 –  Matriz Origem-Destino 

 

 

 I II III Origens 

A 6 5 7 2500 

B 5 4 6 1000 

Destino

s 
1000 1500 500 

 

 

 

 

 

Para Aplicação do método de Custo Mínimo exige-se o “equilíbrio” da Matriz d0  

 
Logo: 

 

 

I II III IV  

6 5 7 0 2500 

5 4 6 0 1000 

1000 1500 500 500 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35000   

300d

 

radodesequilibModelod0  

35000   

300d

 

IV           Destino fictício ou virtual 

Com custo “zero” e quantidade 

necessária  

ao equilíbrio = 500. 

OBS – No método do custo mínimo 

em modelos desequilibrados exige-

se, que considere-se para fins, de 

alocação, não zero de equilíbrio 

como menor custo, mas sim, o menor 

custo da tabela. 
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Logo, para 
0T  ITERAÇÃO teremos: 

 

 
I II III IV  

A 6 5 7 0 
2500 (2000) (1000) 

(500) (0) 

B 5 4 6 0 1000 (0) 

 
1000 1500 500 500 

 

 
(0) (500) (0) (0) 

 

 
 (0)   

 

 

 
- Cálculo do custo total mínimo: 

 

CTmin = 6x1000 + 5x500 + 7x500 + 4x 000 + 500x0 = 6000 + 2500 + 3500 + 4000 + 0 

 

Ctmin = 16.000 

 
 


