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DIRETOR DE ENSINO 

VISTO: 

1ª QUESTÃO 
 

MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

8,000 pontos distribuídos em  50 itens 

 

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

ADMINISTRAÇÃO  
 

 

01. A teoria geral da administração se assenta em cinco variáveis básicas, conforme modelo 

apresentado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as opções mostradas abaixo, a que complementa o modelo acima, nos lugares dos números 

1 e 2, respectivamente, é: 

 

(A) sociedade e governo. 

(B) desempenho e recursos. 

(C) ambiente e tecnologia. 

(D) técnica e liderança. 

(E) grupo e ferramentas. 

 

02. Os principais desafios que se apresentam para a administração nas próximas décadas são: 

 

(A) crescimento das organizações – sofisticação da tecnologia – globalização dos negócios. 

(B) protecionismo – inflação – individualismo. 

(C) competição aguda – burocracia internacional – nacionalismo. 

(D) restrições ambientais – incerteza dos fenômenos  sociais – poder econômico de empresas 

líderes. 

(E) fechamento de mercado – protecionismo regional – inclusão social. 

 

TAREFAS 

ESTRUTURA 

         1  2 

PESSOAS 
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03. Seis fundamentos básicos da Teoria Clássica da  Administração e da Teoria das Relação Humanas 

são: 

 

1. Ênfase na tecnologia. 

2. Autonomia do empregado. 

3. Dinâmica grupal e interpessoal. 

4. Linha de autoridade. 

5. Confiança e abertura. 

6. Mecanização. 

 

Dentre os fundamentos apresentados acima, pode-se afirmar que os três que pertencem APENAS 

à Teoria das Relações Humanas são: 

 

(A) 1 – 4 – 5. 

(B) 3 – 5 – 6. 

(C) 2 – 3 – 4. 

(D) 3 – 4 – 6. 

(E) 2 – 3 – 5. 

 

04. “Liderança é a influência interpessoal exercida numa determinada situação e dirigida por meio da 

comunicação humana, para a busca de um ou diversos objetivos específicos”. Esta afirmação nos 

assegura que a liderança: 

 

(A) é uma forma típica de comando em linha, com o fim de dispersar as ações que atendam às 

necessidades da empresa. 

(B) visa, unicamente, a priorização da autoridade formal, assegurando os níveis hierárquicos. 

(C) é o modo de agir de uma pessoa para modificar o ambiente de trabalho, assegurando o 

exercício legal do poder. 

(D) é um fenômeno social e ocorre exclusivamente em grupos sociais. 

(E) é um estilo pessoal possuído, para galgar posições sempre crescentes na empresa. 

 

05. O planejamento, como função administrativa, nos permite definir, com clareza, onde chegar, o que 

deve ser feito, quando, como e em que ordem os objetivos devem ser atingidos. Em função do 

tempo e do conteúdo, o planejamento possui três níveis básicos. São eles: 

 

(A) metodológico – de regulamento – programático. 

(B) estratégico – tático – operacional. 

(C) executivo – analítico – tático. 

(D) de planificação – estratégico – de ordenação. 

(E) comportamental – instrumental – grupal. 

 

06. Segundo BLAU e SCOTT existem quatro tipos básicos de organizações, baseados no critério de 

“Beneficiário Principal”. Um deles são as: 

 

(A) organizações de estado. 

(B) associações não comerciais. 

(C) organizações especiais. 

(D) sociedades de múltiplos propósitos. 

(E) organizações religiosas. 
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07. As organizações, ao longo de suas existências, se sujeitam a pressões constantes para assegurar as 

suas sobrevivências, exigindo, para tanto, estratégias de mudanças. Aquelas que se assentam em 

mudanças de ações, de forma rápida e de grande intensidade, transgridem e rejeitam antigas 

expectativas. Tais mudanças são chamadas de: 

 

(A) neo radicais. 

(B) restritivas. 

(C) tecnológicas . 

(D) revolucionárias. 

(E) estruturais. 

 

08. LAWRENCE e LORSCH, autores de um modelo de quatro estágios destinados a diagnósticos e a 

ações na área da Teoria do Desenvolvimento Organizacional – D.O., propõem uma seqüência 

figurada a seguir: 

 

DIAGNÓSTICO  1  2  AVALIAÇÃO 

 

Neste modelo, os números   1   e   2   significam, respectivamente: 

 

(A) programação e controle. 

(B) planejamento e implementação da ação. 

(C) organização e coordenação. 

(D) implantação e retroação. 

(E) análise e implementação. 

 

09. O processo reativo de captação de recursos e de reservas de energia para evitar a degradação, a 

exaustão e a desorganização que podem levar uma organização a desaparecer, tem o nome de:  

 

(A) homeostase. 

(B) retroação. 

(C) diferenciação. 

(D) entropia negativa. 

(E) retro-informação negativa. 

 

10. O modelo de comportamento humano em RH, representado por uma função de interdependência 

C = f (P,M), onde C = comportamento, P = pessoal e M = meio ambiente, é conhecido como 

representativo da teoria da (o) (s): 

 

(A) Dissonância Cognitiva de FESTINGER.  

(B) Necessidades de MASLOW. 

(C) Campo de LEWIN. 

(D) Motivação Humana de KRECH e BALLACHEY. 

(E) Dois Fatores de HERZBERG. 
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11. LAWER III é o criador da “Teoria da Expectação”, relativa à motivação pecuniária. Segundo esta 

teoria, podemos afirmar que: 

 

(A) as pessoas crêem não haver diferenças entre remuneração e desempenho, levando-as ao baixo 

índice de motivação. 

(B) as pessoas crêem que seu desempenho é sempre necessário e possível para obter mais 

dinheiro; não como um fim, mas como meio. 

(C) para evitar confrontos e problemas de relacionamento, os gerentes descartam as avaliações  de 

desempenho. 

(D) as políticas salariais independem das organizações, pois estão sempre sujeitas às normas e aos 

regulamentos do governo. 

(E) aumentos salariais periódicos e modestos dão a impressão de que os ganhos de produtividade 

não afetam o desempenho. 

 

12. O  Quociente de Serviço (QS), expresso pela equação 100
examinadoscandidatosnº

admitidoscandidatosnº
QS  , nos 

permite afirmar que: 

 

(A) quanto maior o QS, maior e mais rigorosa é a seletividade. 

(B) quanto maior o número de candidatos examinados, maior, também, é o número de admitidos. 

(C) o QS é fundamental, no caso de rotatividade e classificação. 

(D) o processo de seleção independe do nível do QS. 

(E) quanto menor o QS, maiores são a sua eficiência e o seu grau de seletividade. 

 

13. Aquilo que consiste em ampliar, deliberadamente, as responsabilidades, objetivos e desafios das 

tarefas do cargo, tanto “lateralmente” quanto “verticalmente”, HERZBERG chamou de: 

 

(A) extensão do cargo. 

(B) produtividade e eficiência do cargo. 

(C) enriquecimento do cargo. 

(D) ampliação do cargo. 

(E) giro funcional. 

 

14. Segundo a ARH, na área de administração de salários, chama-se de remuneração: 

 

(A) tudo aquilo que se aufere, direta ou indiretamente, como conseqüência do trabalho prestado a 

uma organização. 

(B) apenas o salário nominal e real,envolvendo os valores diretos fixados no contrato de trabalho. 

(C) aquilo que se paga a título de gratificações e comissões adicionais, que compõe a parte 

variável do salário. 

(D) a parte do salário devido e percebido exclusivamente pela contra – prestação dos serviços. 

(E) a parte da renda familiar não comprometida com os encargos e que define o padrão de vida e o 

poder aquisitivo. 
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15. Greve e locaute são dois tipos de movimentos reivindicatórios que as organizações dispõem e que 

apresentam as seguintes características: 

 

(A) a greve é a forma de pressão de empresários e empregadores contra o governo e o locaute é 

utilizado para pressionar a empresa no sentido de alcançar ganhos substanciais. 

(B) o locaute visa alcançar melhores condições de trabalho e de salários, enquanto a greve se 

presta ao atendimento do interesse geral da classe, podendo se estender para a sociedade. 

(C) o locaute é a parada de uma empresa pelos seus próprios dirigentes como meio de pressão e 

negociação, já a greve é uma paralisação coletiva dos trabalhos com reflexos na empresa, por 

prazo determinado ou não, com o fim de resolver conflitos de interesses. 

(D) a greve é um ato unilateral, defensivo ou não, provocado por sindicatos patronais o que não 

acontece com o locaute, onde a paralisação se dá de comum acordo entre todos os 

interessados. 

(E) ambos os movimentos são formas lícitas de protestos, com os mesmos objetivos, ferramentas 

e táticas, visando o bem comum, pois nada se tem a perder. 

 

16. O sistema de produção onde os componentes são entregues no instante em que são necessários, 

minimizando ciclos produtivos com garantia de entrega em prazo curto de tempo, tem o nome de: 

 

(A) Sistema CAD/CAM. 

(B) Sistema de Produção Celular. 

(C) Produção Modular. 

(D) Sistema CIM. 

(E) Sistema JIT. 

 

17. Uma empresa industrial dispõe de R$ 100,00 para investir em matéria-prima ou máquinas. No 1º 

caso, o retorno é de R$ 25.000,00 e no 2º, de R$ 20.000,00. Se aplicar em manutenção e 

renovação, o retorno será menor, gerando um custo que chamamos de: 

 

(A) Custo de Retorno. 

(B) Custo Fixo Ponderado. 

(C) Custo de Perdas de Investimento. 

(D) Custo de Oportunidade. 

(E) Custo Evitável. 

 

18. A motorola antes de produzir o seu novo modelo de celular usou uma técnica de projetos que 

resultou na redução de seus componentes de 3.200 para apenas 400 e na redução do tempo de 

produção de 40 para apenas 2 horas. Esta técnica é conhecida com o nome de: 

 

(A) Análise de Custo. 

(B) Engenharia de Valor. 

(C) Avaliação da Quantidade. 

(D) Análise de Robustez. 

(E) Engenharia Simultânea.  

 



 

 

 

                 PÁG  - 6 CONCURSO DE ADMISSÃO – 2003 aos CFO/QC - 2004 ADMINISTRAÇÃO _________________ 
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19. Os três fatores de relocalização que se constituem em diferenciais competitivos na logística de 

distribuição, são: 

 

(A) pressões da comunidade, limitações de fontes de matéria-prima e incentivos fiscais e 

tributários. 

(B) impulsos por novas aventuras, elevada carga tributária e mudanças no produto. 

(C) dificuldades financeiras, climatologia e deseconomia. 

(D) novas fontes de energia, pressões políticas locais e vontade do grupo dirigente. 

(E) distância dos mercados, resistência às mudanças e falta de alternativas. 

 

20. O tipo de leiaute em que a presença da automação e robotização é intensiva, com máquinas 

altamente especializadas e agrupadas em seqüência, com baixo índice de manuseio tem o nome de  

leiaute: 

 

(A) arranjo físico por processo. 

(B) misto. 

(C) funcional. 

(D) modular / celular. 

(E) por produto. 

 

21. O sistema moderno de combate a incêndio, localizado com pontos tecnicamente distribuídos, 

dotados de elementos sensíveis ao calor e aos raios infra-vermelhos, é conhecido com o nome de 

sistema de: 

 

(A) auto-automáticos defletores. 

(B) hidrantes com mangueiras automáticas. 

(C) corta-fogo modular. 

(D) sprinkler de chuveiros automáticos. 

(E) extintores hídricos espaciais. 

 

22. Uma indústria de aparelhos de ar condicionado produz 320 unidades por semana. A capacidade de 

projeto é de 800 unidades/semana e a capacidade efetiva (abatendo-se as perdas totais) é de 500 

unidades/semana. 

Então, a taxa de utilização (TU) e a eficiência da indústria (EF) são, respectivamente, iguais a: 

 

(A) 40% e 70%. 

(B) 2,50% e 1,50%. 

(C) 37% e 58%. 

(D) 37% e 56%. 

(E) 40% e 64%. 

 

23. Observe a sentença: “pagar preços excessivos, por uma qualidade além da necessária ao fim 

desejado, é desperdício absoluto”. Ela caracteriza um dos requisitos básicos no processo de 

compras, que chamamos de: 

 

(A) economicidade. 

(B) especificidade. 

(C) adequabilidade. 

(D) qualidade total. 

(E) disponibilidade. 
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24. As técnicas de produção em massa se assentam nos princípios de uniformidade e permutabilidade 

de matérias, peças e serviços. Esse fato denomina-se: 

 

(A) simplificação. 

(B) padronização. 

(C) uniformização. 

(D) flexibilidade. 

(E) especificação. 

 

25. Na fixação do estoque mínimo, para itens de consumo permanente em uma empresa, as duas 

variáveis relevantes são: 

 

(A) custo e embalagem. 

(B) qualidade e similaridade. 

(C) quantidade e preço. 

(D) disponibilidade e prazo de fabricação. 

(E) prazo de entrega e variação no consumo. 

 

26. A Lei de Licitações n.º 8666 (e suas alterações), no seu art. 6º estabelece que: “considera-se como 

forma de execução indireta de obras e serviços, as modalidades de Empreitada Global (EG) e  

Empreitada Integral (EI). As diferenças entre as duas modalidades são as seguintes: 

 

(A) EG – contratação por preço certo e total, EI – contratação de todas as etapas, até a entrega em 

condições operacionais. 

(B) EI – contratação completa das instalações, até a pré-operação, EG – contratação por preço 

único de cada unidade. 

(C) EG – contratação apenas de mão de obra e de materiais, EI – contratação por preço global com 

encargos. 

(D) EG – contratação por administração indireta, EI – contratação por administração direta com 

seguro-garantia. 

(E) EI – contratação de obras e de serviços, conforme especificação, EG – contratação parcial com 

fornecimento de materiais na obra. 

 

27. A alienação de bens imóveis da Administração Pública deve ser feita ao rigor da lei, podendo ser 

dispensado apenas nos casos de “dação” e “doação”, que se distinguem pelos seguintes 

parâmetros: 

 

(A) a dação pode ser realizada apenas para permuta e a doação para fins filantrópicos. 

(B) a doação pode ser realizada para outro órgão público da administração e a dação para 

pagamento de dívidas. 

(C) a dação pode ser realizada por interesse social e a doação para venda e arrecadação de fundos. 

(D) a doação pode ser realizada para leilões beneficentes e a dação apenas com autorização do 

órgão competente. 

(E) a doação pode ser realizada para qualquer entidade privada e a dação para uso real de 

entidades beneficentes. 
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28. Uma empresa de telemarketing tenta controlar, por meio de diagnósticos, as razões pelas quais as 

pessoas relutam em esperar pelo atendimento. Os dados levantados foram tabulados e 

representados graficamente, conforme mostrado abaixo. Este gráfico tem o nome de: 

 

 

(A) gráfico de controle de chamadas. 

(B) gráfico de causa e efeito. 

(C) gráfico de PARETTO. 

(D) gráfico de barras de GANTT. 

(E) histograma de TAYLOR. 

 

 

 

 

29. Uma fábrica de CHIPS eletrônicos para CPs utiliza o controle estatístico de qualidade 3 para a 

avaliação de lotes de produção. O gráfico da média, abaixo, é aplicado para análise da “resistência 

elétrica” dos CHIPS produzidos em um determinado lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela análise do gráfico acima, um cliente que pretenda comprar o lote examinado, deve: 

 

(A) aceitá-lo com restrições. 

(B) negociá-lo com uma redução de preços. 

(C) pedir substituição dos itens defeituosos. 

(D) rejeitá-lo totalmente. 

(E) utilizar as garantias de contrato. 

 

30. O termo capabilidade, em controle de qualidade, significa: 

 

(A) capacidade de produzir quantidades definidas em cada máquina. 

(B) eficácia da produção, de acordo com padrões teóricos fixados nos projetos. 

(C) capacidade de produzir, dentro das especificações definidas, com a tecnologia e os recursos 

humanos disponíveis. 

(D) eficiência do alcance dos níveis de produção, sem falhas. 

(E) deseconomia na produção por falhas de qualidade. 

 

A    B    C    D 

100% 

N
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 d
e 
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n
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Razões da espera 

LSC 

LM 

LIC 

51,20 

50,60 

50,00 

49,42 
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31. Dentre as técnicas disponíveis para a previsão da demanda, a que se assenta em informações e 

opiniões colhidas por meio de especialistas através de questionários, e são reanalisadas pelas 

mesmas equipes, após a verificação dos resultados, é conhecida como: 

 

(A) método da análise histórica. 

(B) método delphi. 

(C) método da previsão de mercado. 

(D) análise de regressão. 

(E) método da correção. 

 

32. Dada a rede CPM (método do caminho crítico) no gráfico abaixo, representando a programação 

do item principal produzido em uma indústria, pode-se afirmar que a opção que define o caminho 

crítico é: 

 

(A)   A   →  C   →  F   →  G  . 

(B)   A   →  B   →  D   →  F   →   G  . 

(C)   A   →  C   →  E   →  G  . 

(D)   A   →  D   →  F   →  G  . 

(E)   A   →  C   →   F   →   D   →  E   →  G  . 

 

33. Os gráficos mostrados a seguir apresentam decisões estratégicas para o planejamento da 

capacidade de uma empresa industrial, em função da demanda de mercado. Uma estratégia pro-

ativa é indicada pelo (s) gráfico (s): 

 

  

 

 

 

 

(A)    2   .  

(B)   1    e    3  . 

(C)   2    e    3   . 

(D)   3   . 

(E)   1   . 
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34. O ciclo de Deming, introduzido no Japão por W. DEMING, tornou-se fundamental como conceito 

para o “Kaizem” (melhoria contínua), e nos mostra uma seqüência de quatro atividades 

percorridas de modo cíclico e no sentido horário. Estas atividades, PDCA, significam em 

português: 

 

(A) planejar – dirigir – controlar – ativar. 

(B) programar – desenvolver – comunicar – atuar. 

(C) planejar – fazer – checar – agir. 

(D) programar – fabricar – controlar – analisar. 

(E) produzir – delinear – concentrar – adaptar. 

 

35. À técnica mercadológica de manipulação de produtos de níveis diferentes de modo a aumentar o 

prestígio e as vendas, por meio do lançamento de produtos semelhantes, mas com preços e 

qualidades mais elevados, denomina-se de técnica de: 

 

(A) trading up de preços. 

(B) manipulação da elasticidade-preço. 

(C) “plus” para geração de receitas. 

(D) saturação do produto. 

(E) alavancagem de mídia. 

 

36. Entende-se por “MERCHANDISING” (o) (a): 

 

(A) ato promocional limitado às ações globais e típicas da promoção de vendas no seu campo 

estratégico de distribuição. 

(B) MKT voltado, exclusivamente, para as operações de articulação dos componentes do produto, 

da propaganda, da promoção e da distribuição. 

(C) operação previamente planejada e necessária para impor ao mercado o produto nas suas 

diversidades. 

(D) estabelecimento de procedimentos e práticas comuns no mercado, mesmo contrariando os 

objetivos fixados. 

(E) área instrumental do MKT que se preocupa mais com o que ocorre com as reações dos 

consumidores face à propaganda. 

 

37. Uma empresa de materiais de construção negocia cimento em sacos de 50 kg. O controle de 

estoques é semanal e apresenta o seguinte quadro: 

 

Estoque inicial 25.000,00R$)iE(   

Compras (C) = R$ 38.000,00 

 

Vendas com 30% de lucro (V) = R$ 65.000,00 

 

Neste caso, o estoque final, em R$, será de: 

 

(A) 27.000,00. 

(B) 40.000,00. 

(C) 50.000,00. 

(D) 13.000,00. 

(E) 43.500,00. 

A P 

C D 
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38. O risco é sempre uma possibilidade de perda e o retorno é uma possibilidade de ganho. Um dos 

objetivos básicos da Administração Financeira é conciliar estas duas possibilidades. Com relação 

ao assunto, é desejo de toda organização: 

 

(A) minimizar as perdas para reduzir o custo de vendas. 

(B) aplicar em ativos mais baratos, mesmo com menor receita, para aumentar ganhos. 

(C) manter os saldos menores possíveis para minimizar os riscos. 

(D) aumentar os ativos para reduzir os investimentos e os custos. 

(E) aumentar o volume de receitas, reduzindo os custos. 

 

39. O Decreto n.º 4.307, de 18 de julho de 2002, no seu artigo 4º, refere-se a uma “parcela 

remuneratória devida ao militar, mensalmente, para compensação de desgastes resultantes de 

atividades continuadas”. Seu nome é: 

 

(A) quota de trabalho continuado. 

(B) adicional de insalubridade. 

(C) adicional de atividades especiais. 

(D) adicional de compensação orgânica. 

(E) adicional de funções regulamentares. 

 

40. A situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu Corpo, 

Quadro, Arma ou Serviço, nela permanecendo sem número, tem o nome de: 

 

(A) reversão. 

(B) agregação. 

(C) compulsória. 

(D) comissionamento. 

(E) excedente. 

 

41. A variação da quantidade procurada de um bem, quando o seu preço aumenta, é o resultado 

combinado de duas forças: efeito substituição e efeito renda. Baseado no conceito de ambas, pode-

se afirmar que: 

 

(A) ocorrendo o efeito renda, a renda real do consumidor se reduz quando o preço do bem 

aumenta, enquanto o efeito substituição leva o consumidor a trocar o bem por outros mais 

baratos. 

(B) o efeito substituição leva o consumidor a substituir os bens mais baratos por outros mais caros, 

porque o preço é fixo, enquanto o efeito renda provoca a diminuição da quantidade adquirida. 

(C) o decréscimo na renda real tende a levar o consumidor a buscar outros bens, porém o efeito 

substituição o estimula a permanecer na mesma posição. 

(D) a quantidade adquirida de um bem inferior tende a permanecer estável, mesmo que a renda se 

eleve. 

(E) quando a renda real aumenta, as compras de bens substitutos também crescem, porém os bens 

mais caros têm suas vendas reduzidas. 
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42. À situação de mercado em que o número de vendedores é bastante pequeno, para que as atividades 

de um deles afete os demais e vice-versa, damos o nome de: 
 

(A) Monopólio Puro. 

(B) Concorrência Monopolista. 

(C) Oligopólio. 

(D) Concorrência Pura. 

(E) Monopsônio.  

 

43. Fusões e incorporações são formas de enxugamento organizacional bastante praticadas 

atualmente, face ao mercado globalizado. As diferenças e/ou semelhanças entre as duas formas 

são: 
 

(A) na fusão, duas ou mais empresas se combinam para formar uma terceira inteiramente nova, 

enquanto na incorporação uma delas desaparece. 

(B) na fusão, a empresa mais forte continua com a sua identidade e na incorporação, essa mesma 

empresa conserva a sua personalidade jurídica e sua direção. 

(C) quer nas fusões ou incorporações, as empresas envolvidas conservam suas identidades e 

estruturas administrativas. 

(D) na incorporação e na fusão as empresas continuam existindo com as suas identidades, mas 

com direção e patrimônios independentes. 

(E) a fusão incorpora uma das empresas, que passa a usar a razão social mais distinta. Na 

incorporação, uma nova razão é criada. 

 

44. Observe o gráfico do Ponto de Equilíbrio abaixo. Se a empresa vende 500 unidades a R$ 10,00 

cada, o seu lucro será exatamente de: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(A) R$ 5.000,00. 

(B) R$ 2.500,00. 

(C) R$ 3.500,00. 

(D) R$ 0,20. 

(E) zero. 

Custo Operacional Total 

Custo Operacional Variável 

Vendas (unidades) 

500 1.000 1.500 2.000 2.500 

Custo Operacional Fixo 

Receita de Vendas 

  Ponto de 

 Equilíbrio 

Operacional  

12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

0 

0 

C
u

st
o

s/
R

ec
ei

ta
s 

(R
$

) 

Vendas (R$) 

R$ 10.000 R$ 20.000 
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45. Uma empresa com “capital de giro negativo” é caracterizada por: 

 

(A) receitas operacionais inferiores às despesas operacionais. 

(B) passivo circulante maior que ativo circulante. 

(C) patrimônio líquido menor que ativo permanente. 

(D) ativo permanente maior que ativo circulante. 

(E) lucro menor que prejuízo. 

 

46. A autorização para afastamento total dos serviços, em caráter temporário, concedida ao militar, 

obedecidas às disposições legais e regulamentares, tem o nome de: 

 

(A) férias. 

(B) reforma temporária. 

(C) deserção. 

(D) licença. 

(E) desincorporação. 

 

47.  
 

48. O modelo orçamentário brasileiro institui e observa critérios de classificação das despesas. Dois 

destes critérios são: 

 

(A) econômico e por elementos. 

(B) institucional e por fontes. 

(C) programático e por origem. 

(D) funcional e por vinculação. 

(E) funcional e técnico. 

 

49. A experiência brasileira na área de planejamento governamental tem cerca de 50 anos. O atual 

governo elabora um novo planejamento chamado de: 

 

(A) Plano Nacional de Desenvolvimento Estratégico - PNDE. 

(B) Plano de Ação Econômica do Governo - PAEG. 

(C) Plano Nacional de Metas e Ação – PNMA. 

(D) Plano Plurianual – PPA. 

(E) Programa Nacional de Crescimento Acelerado – PNCA. 

 

I T E M     A N U L A D O 
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50. A Lei de Licitações n.º 8.666, com redação dada pela Lei n.º 8.883, de 8/06/94, no seu Art. 56, reza 

que: “A critério da autoridade competente e desde que prevista em edital, poderá ser exigida 

prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras”. 

As três formas legais de garantias são: 

 

(A) seguro, carta precatória e bens patrimoniais. 

(B) depósito em moeda, conta de crédito e ações de estatais. 

(C) títulos negociáveis, dinheiro e debêntures. 

(D) garantia em moeda estrangeira, penhora e imóveis. 

(E) caução e dinheiro, fiança bancária e seguro-garantia. 

 

2
ª
 QUESTÃO 

 

DÊ O QUE SE PEDE 

 

2,000 pontos distribuídos em 2 itens com o total de 20 idéias 

 

RESPONDA NO CADERNO DE RESPOSTAS ANEXO 

 

01. Leia o texto abaixo: 

 

“A prosperidade nacional não é algo herdado, mas sim o produto do esforço criativo humano. 

Depende de sua indústria e de outros setores econômicos, no que se refere à capacidade de “inovar 

e criar”, de “melhorar e assimilar” novos conhecimentos para a conquista de um diferencial 

competitivo sustentável”. (Obra: “Competição - Estratégias Competitivas Essenciais”, de 

MICHAEL PORTER). 
 

PEDIDO: À luz do atual momento vivenciado em nosso país, elabore uma análise dissertativa, 

adotando, em sua conclusão, um posicionamento crítico, em relação às idéias do autor. (utilizar 

em torno de 30 linhas) 

 

02. A “Regra de JONHSON” é aplicada, genericamente, em programação da produção para 

determinação, por meio do “Gráfico de GANTT”, do “Tempo Total” de fabricação, onde vários 

serviços são executados em duas máquinas de uma determinada empresa, de forma seqüencial. 

Aplicando a “Regra de JONHSON” e construindo o “Gráfico de GANTT”, determine a Seqüência 

e o Tempo Total Ótimos para o caso de programação da produção da empresa BETA, com os 

valores mostrados no quadro que se segue: 

 

Serviços 
M1 M2 

t1 t2 

A 60 46 

B 35 65 

C 65 58 

D 57 40 

E 50 60 

F 53 70 
 

Observação: para construção do gráfico utilizar as escala de redução de 50% dos valores da tabela. 

 
FINAL DA PROVA 
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GABARITO DA PROVA DE ADMINISTRAÇÃO – 2003 

 

SOLUÇÃO DA 1ª QUESTÃO 

 

 

01-  A 
B 

C D 
E 

  26-  A B 
C 

D E 

02-  A B C 
D 

E   27-  
A 

B C D E 

03-  A B 
C 

D E   28-  A B C D 
E 04-  

A 
B C D E   29-  A B 

C 
D E 

05-  A 
B 

C D E   30-  A B C 
D 

E 

06-  A B 
C 

D E   31-  A B C 
D 

E 

07-  A B C D 
E 

  32-  
A 

B C D E 

08-  A 
B 

C D E   33-  A 
B 

C D E 

09-  A 
B 

C D E   34-  A B 
C 

D E 

10-  A B C 
D 

E   35-  A B C 
D 

E 

11-  A 
B 

C D E   36-  
A 

B C D E 

12-  A B 
C 

D E   37-  A B C 
D 

E 

13-  A B C D E   38-  A 
B 

C D E 

14-  A B 
C 

D E   39-  
A 

B C D E 

15-  A 
B 

C D E   40-  A B 
C 

D E 

16-  A B C 
D 

E   41-  A B 
C 

D E 

17-  A B C 
D 

E   42-  A B C D E 

18-  A B 
C 

D E   43-  
A 

B C D E 

19-  
A 

B C D E   44-  A 
B 

C D E 

20-  A 
B 

C D E   45-  A B 
C 

D E 

21-  A B 
C 

D E   46-  A 
B 

C D E 

22-  A B 
C 

D E   47-  A N U L A D O 

23-  A 
B 

C D E   48-  
A 

B C D E 

24-  A B 
C 

D E   49-  A B 
C 

D E 

25-  A B C 
D 

E   50-  A 
B 

C D E 
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SOLUÇÃO DA 2ª QUESTÃO 

 

 

 

RESPOSTAS:  

 

 

 

01. O candidato deverá elaborar um texto, sob a forma de dissertação, com enfoque na Administração 

Estratégica, no que diz respeito aos fatores que toda Organização deve buscar para alcançar um 

diferencial competitivo sustentável, ou seja: custo, qualidade, eficiência ou produtividade, 

inovação, agilidade (rapidez) e flexibilidade. 

 

 

 

02. 

 

 

                   - Seqüência Ótima: 

 

B → E → F → C → A → D. 

 

 

- Gráfico de GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      - Tempo Total Ótimo - Somatório dos tempos na máquina M2, inclusive ociosidade B35.                                               

(duração)            

 

                         TT ótimo =   35 + 65 + 60 +70 + 58 + 46 + 40 = 374 

 

                                   TT ótimo = 374 minutos 

 

 

 

 

2 

M1 

 

 

 

M2 

3 

1 

50 53 65 60 57 35 

65 60 70 58 46 40 35 

E 
F D B 

C 
  A 

E 
F D B 

C 
A 


