
 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2005 ao CFO/QC – 2006 

 

PÁG - 1ADMINISTRAÇÃO ______________ 
DIRETOR DE ENSINO  

Visto: 
 

 

1ª QUESTÃO 

MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

 

 

 

Marque no cartão de respostas, anexo, a única alternativa que responde de maneira correta ao pedido de cada item: 
 

 

 

 

 

01. A princípio todo “sistema organizacional” é construído para trazer benefícios à sociedade. Porém 

alguns deles podem acarretar danos reais e diretos de natureza física, social e mental a essa 

sociedade. Perrow (1984) criou a expressão “acidentes normais” para denominar esses danos. O 

que fundamenta o argumento de Perrow é que: 
 

(A) os indivíduos falham por meio de seus erros pessoais. 

(B) haja falha do próprio equipamento utilizado. 

(C) as falhas sejam ocasionadas pela própria complexidade dos sistemas organizacionais. 

(D) as falhas sejam ocasionadas por utilização de tecnologia ultrapassada. 

(E) as falhas sejam causadas por equipes de trabalhos mal preparadas. 
 

02. Segundo Hall (2004), os elementos que tornam as organizações mais complexas e que são 

comumente identificados são: 
 

(A) diferenciação horizontal, diferenciação vertical e dispersão geográfica. 

(B) burocracia, diferenciação vertical ou hierárquica e dispersão geográfica. 

(C) burocracia, diferenciação horizontal e dispersão geográfica. 

(D) níveis hierárquicos, grau de autoridade e níveis de comunicação. 

(E) níveis hierárquicos e dispersão geográfica. 
 

03. O conhecimento popular trata o conceito de burocracia como excesso de formalização e 

“papelório”. Tal observação provém do contato ou das experiências das pessoas com 

organizações que apresentam certas características. Conceitualmente esse entendimento pode ser 

explicado como conseqüências imprevistas pelo modelo definido por Weber, denominadas 

disfunções do modelo burocrático. Entre essas disfunções, incluem-se: 
 

(A) conformidade com as regras e regulamentos, imperativo ambiental e indolência sistemática. 

(B) exibição de sinais de autoridade, resistência à mudança e tendência dos participantes se 

defenderem de pressões externas. 

(C) exibição de sinais de autoridade, resistência à mudança e enriquecimento de cargos. 

(D) grupos autônomos, resistência à mudança e tendência dos participantes se defenderem de 

pressões externas. 

(E) grupos autônomos, ambiente turbulento e enriquecimento de cargos. 
 

04. Por indicadores de desempenho organizacional, compreende-se: 
 

(A) os objetivos estratégicos. 

(B) o planejamento das metas. 

(C) a modelagem dos processos organizacionais. 

(D) os pontos de controle para objetivos, metas e processos. 

(E) os resultados do planejamento. 
 

8,000 pontos distribuídos em 50 itens 

ADMINISTRAÇÃO 



 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2005 ao CFO/QC – 2006 

 

PÁG - 2ADMINISTRAÇÃO ______________ 
DIRETOR DE ENSINO  

Visto: 
 

 

 

05. Os estudos desenvolvidos pelo Instituto Tavistock da Inglaterra vêem as organizações como um 

sistema em constante interação com o ambiente. Essas organizações possuem um subsistema 

composto de estrutura física, máquinas e equipamentos; e outro subsistema composto por valores 

e crenças e normas. Como são denominados, respectivamente, esses subsistemas? 

 

(A) Técnico e social. 

(B) Estratégico e operacional. 

(C) Estrutural e de pessoas. 

(D) De processos e de pessoas. 

(E) Técnico e psicológico. 

 

06. A Economia Clássica tem como concepção uma racionalidade absoluta. Como conseqüência, o 

decisor da Escola Clássica possui um conhecimento absoluto de todas as opções disponíveis de 

ação. Já a concepção de Herbert Simon (1947) é de que o decisor está baseado em um modelo de 

racionalidade limitada. Seguindo as perspectivas clássicas e da racionalidade limitada, 

respectivamente, quais tipos de decisões poderiam ser consideradas em cada modelo? 

 

(A) Ótima e regular. 

(B) Regular e pretendida. 

(C) Ótima e satisfatória. 

(D) Satisfatória e absoluta. 

(E) Ótima e específica. 

 

07. Quando são examinadas as funções de custo das alternativas de processamento em uma 

organização, um conceito torna-se importante e com muitas implicações. Esse conceito é a 

medida da relação entre os custos anuais de uma empresa e suas vendas anuais, e denomina-se: 
 

(A) alavancagem financeira. 

(B) alavancagem operacional. 

(C) alavancagem estratégica. 

(D) ganhos de capital. 

(E) alavancagem tática. 
 

08. Em uma organização o fator que determina a capacidade de produção em longo prazo, a 

capacidade adicional que é necessária, onde as instalações de produção devem estar localizadas, 

o layout de produção e as características das instalações, denomina-se planejamento: 
 

(A) de layout. 

(B) das instalações. 

(C) e controle da produção. 

(D) de negócios. 

(E) operacional da produção. 

 

09. O foco central da maioria dos layouts de manufatura é reduzir ou minimizar os custos de: 
 

(A) mão-de-obra e tecnologia da informação. 

(B) canais de distribuição. 

(C) estocagem de materiais. 

(D) processamento, transporte e armazenamento de materiais. 

(E) mão-de-obra e suprimento de materiais. 
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10. A preparação de trabalhadores para que executem diversas funções, a fim de que eles possam ser 

transferidos de um trabalho para o outro quando necessário, é denominada: 

 

(A) treinamento multifuncional. 

(B) ampliação do trabalho. 

(C) enriquecimento do trabalho. 

(D) produção em equipe. 

(E) especialização. 

 

11. Referente ao gerenciamento da qualidade, quando os locais de produção são direcionados para a 

produção de produtos e serviços que atendam as especificações de projetos e desempenho, 

voltados para as expectativas de qualidade do cliente, pode-se afirmar que está sendo referida a: 

 

(A) qualidade do atendimento ao cliente. 

(B) qualidade de projeto. 

(C) qualidade de conformidade. 

(D) cultura de qualidade da empresa. 

(E) qualidade dos processos de produção. 

 

12. O sistema que é composto por um conjunto de procedimentos e fontes, usado por 

administradores para obter informações diárias sobre eventos em um ambiente de marketing, 

denomina-se sistema de: 

 

(A) Inteligência de Marketing. 

(B) Informações de Marketing. 

(C) Pesquisa de Marketing. 

(D) Registro Interno de Marketing. 

(E) Decisão de Marketing. 

 

13. Entre os vários tipos de segmentação de mercado, quando esse é dividido em grupos de variáveis 

básicas, como idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo, rendimentos, ocupação, 

raça, classe social, etc., pode ser denominado como segmentação: 

 

(A) geográfica. 

(B) psicográfica. 

(C) demográfica. 

(D) sócio-gráfica. 

(E) comportamental. 

 

14. Segundo Al Ries e Jack Trout o posicionamento é o que você faz com a mente do cliente 

potencial, ou seja, você posiciona o produto na mente do cliente potencial. Quando o produto é 

posicionado por oferecer o melhor valor, pode-se dizer que esse posicionamento é por: 

 

(A) atributo. 

(B) benefício. 

(C) aplicação ou utilização. 

(D) qualidade ou preço. 

(E) categoria de produtos. 
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15. A forma estrutural de uma organização que possui características de uma poderosa ligação 

horizontal, na qual tanto uma divisão de produto como uma estrutura funcional, podem ser 

implementadas simultaneamente, pode ser definida como estrutura: 
 

(A) matricial. 

(B) divisional. 

(C) funcional com ligações horizontais. 

(D) funcional com ligações verticais. 

(E) horizontal. 
 

16. Charles Perrow (1967) propôs um modelo de tecnologia organizacional. Ele analisa duas 

dimensões da tecnologia: a variabilidade da tarefa e a formalização do sistema para lidar com 

situações que não estão previstas. Em uma delas a organização possui a maioria dos seus 

procedimentos previstos e padronizados, mas no caso de exceção, o nível de improvisação é alto 

e deve-se então gerar soluções para lidar com o incerto, em função das características dos 

técnicos e experts naquela tecnologia. Esse modelo, Perrow denominou de tecnologia: 
 

(A) de rotina. 

(B) de produção artesanal. 

(C) de criação ou engenharia. 

(D) não rotineira ou inovadora. 

(E) de processo contínuo. 
 

17. Uma das metas básicas do sistema de tecnologia da informação é apoiar esforços para gerenciar e 

aproveitar o conhecimento organizacional. Para Daft (2002) as organizações lidam com dois 

tipos de conhecimento: um é formal e sistemático e pode ser codificado, escrito e transferido para 

outros em documentos, instruções, etc; o outro, se baseia em experiências pessoais, bom senso, 

intuição e juízo. Essas formas de conhecimento podem ser denominadas, respectivamente, de 

conhecimento: 
 

(A) formal e informal. 

(B) formal e explícito. 

(C) tácito e informal. 

(D) explícito e tácito. 

(E) explícito e de competências. 
 

18. Frank Gilberth, ao introduzir o estudo dos tempos e movimentos como técnica administrativa 

para racionalização, concluiu que todo trabalho manual pode ser reduzido a movimentos 

elementares. Considerando os movimentos elementares de Gilberth, analise as proposições 

abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta: 
 

I. Procurar, segurar e inspecionar. 

II. Escolher, repousar e preposicionar. 

III. Unir, planejar e posicionar. 

IV. Posicionar, transportar e pegar. 
 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a II e a IV estão corretas. 

(C) somente a III e a IV estão corretas. 

(D) somente a I, III e a IV estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 
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19. Com o desenvolvimento das ciências comportamentais alguns autores contribuíram para a 

modificação no sistema de equilíbrio entre empregados e empregadores. Mary Parker Follett 

teorizou sobre um modelo para solução de conflitos industriais e das divergências entre grupos de 

trabalhadores e gerentes, que utilizaria três métodos: 

 

(A) força, coerção e negociação. 

(B) coerção, acoplamento e fixação. 

(C) força, barganha e negociação. 

(D) coerção, fixação e punição. 

(E) força, barganha e integração. 

 

20. Uma empresa que decide criar um programa de remuneração por habilidades e competências tem 

como objetivo principal na gestão de recursos humanos: 

 

(A) melhorar seu processo de seleção. 

(B) fazer adequação do seu quadro de pessoal. 

(C) produzir novas descrições de cargos. 

(D) adequar o programa de benefícios. 

(E) criar o planejamento de carreira. 

 

21. Rensis Likert analisou o processo decisório, o sistema de comunicação, as relações interpessoais 

e os sistemas de recompensa de uma organização, e classificou em quatro sistemas de 

administração: autoritário-coercitivo, autoritário-benevolente, consultivo e participativo. Uma 

empresa que utiliza tecnologia apurada e mão-de-obra especializada foi classificada no sistema 

autoritário-benevolente. Diante disso, pode-se afirmar que nessa empresa: 

 

(A) o processo decisório é centralizado na cúpula administrativa permitindo uma diminuta 

delegação de caráter rotineiro. 

(B) a confiança nas pessoas é total e a participação dos grupos intensa. 

(C) o trabalho é completamente realizado em equipes. 

(D) o sistema de comunicação é amplamente verificado no sentido horizontal. 

(E) as punições são raras e há uma ênfase no sistema de recompensas. 

 

22. Uma das causas da origem da Teoria Estruturalista na Administração foi(ram) a(os): 

 

(A) oposição surgida entre a Teoria Tradicional e a Teoria das Relações Humanas – 

incompatíveis entre si – tornando necessária uma posição mais ampla e compreensiva que 

abrangesse os aspectos que eram considerados por uma e omitidos pela outra, ou vice-versa. 

(B) verificação de que o administrador precisa conhecer as necessidades humanas para melhor 

compreender e utilizar a motivação humana para alcançar metas. 

(C) resultados de uma nova concepção de organização: a estrutura da organização e o 

funcionamento são dependentes das características do ambiente externo. 

(D) dificuldade de operacionalizar e aplicar conceitos das teorias administrativas, cada qual 

trazendo uma abordagem diferente. 

(E) ênfase nos aspectos práticos da Administração, pelo pragmatismo e pela busca de resultados 

concretos e palpáveis. 
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23. As organizações têm grande necessidade de demonstrar legitimidade. Ao fazer isso, sua estrutura 

e funcionamento podem ser mais direcionados para a aceitação ambiental do que para a 

eficiência técnica interna. As relações interorganizacionais, portanto, são caracterizadas por 

forças que fazem com que as organizações de uma população semelhante se pareçam entre si. A 

essa similaridade institucional pode-se descrever como o processo: 
 

(A) de igualdade organizacional. 

(B) de aplicação de benchmarking. 

(C) coercitivo de equivalência. 

(D) de isomorfismo institucional. 

(E) de adaptação ambiental. 

 

24. Na Gestão pública o processo de aquisição de matéria prima possuí legislação específica. São 

diversas modalidades ou formas de contratar um fornecimento. Quando se precisa de um 

fornecimento que não comporta uma concorrência pública, nacional ou internacional, pode-se 

utilizar a modalidade de: 
 

(A) carta de aquisição. 

(B) carta convite. 

(C) concorrência local. 

(D) tomada de preços. 

(E) aquisição emergencial. 
 

25. Dentro da cadeia de abastecimento e de distribuição podem ser utilizadas várias formas ou meios 

de transporte. Ao transporte realizado utilizando meios diferentes com um único conhecimento 

de embarque pode-se denominar: 
 

(A) multimodal. 

(B) cabotagem. 

(C) cabotagem modal. 

(D) multimodal de cabotagem. 

(E) modal múltiplo. 
 

26. A teoria de motivação de Maslow definiu que as necessidades humanas estão organizadas e 

dispostas em níveis, numa hierarquia de importância e influência. Podemos considerar como 

primárias as necessidades: 
 

(A) sociais e fisiológicas. 

(B) de segurança e fisiológicas. 

(C) de segurança e sociais. 

(D) de estima e sociais. 

(E) de estima e segurança. 
 

27. O sistema rotativo de inventário, enquadrado no princípio de garantir permanentemente relação 

biunívoca entre controle de estoque e estoque físico, pode ser classificado como: 
 

(A) automático, a pedido e de localização. 

(B) automático, de localização e programado. 

(C) automático, programado e a pedido. 

(D) programado, a pedido e de localização. 

(E) programado, a pedido e de recebimento. 
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28. A Teoria das Relações Humanas ou Escola Humanística da Administração é resultado de 

pesquisas feitas por Elton Mayo. Analise as afirmativas abaixo sobre as suas origens e, a seguir, 

assinale a alternativa correta: 
 

I. A Teoria das Relações Humanas tem como base a tecnologia e o método de trabalho, com 

conceitos mecanicistas e de influência intelectual crescente. 

II. Teve sua origem na necessidade da democratização dos conceitos administrativos e 

humanização do trabalho como métodos científicos. 

III. As ciências humanas influenciaram seu surgimento, mostrando que a Teoria Clássica 

necessitava de um complemento cientifico, demonstrado pela Experiência de Hawthorne, e 

sociológico, concebido por Pareto, para ser totalmente aceita pela sociedade americana da 

época. 

IV. Surgiu para corrigir os princípios da Teoria Clássica. O desenvolvimento das ciências 

humanas, sobretudo a psicologia, tiveram bastante influência intelectual, assim como a 

Filosofia Pragmática de John Dewey e a Psicologia Dinâmica de Kurt Lewin, foram 

fundamentais para o humanismo na Administração. 
 

(A) somente a I e a III estão corretas. 

(B) somente a II e a III estão corretas. 

(C) somente a II e a IV estão corretas. 

(D) somente a I e a IV estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 
 

29. A empresa Sapatos S.A desenvolveu um estudo de previsão de mercado, baseado na série 

histórica de dados e na técnica da média móvel simples - MMS. Tal previsão foi baseada na 

equação e na série histórica de dados apresentadas a seguir: 
 

 Equação:           PV t+1= 
3

21   tVVV tt

 

 

 Série Histórica: 
 

ANO 2000 2001 2002 2003 2004 

Vendas 

(Und) 
300 350 300 250 350 

 

A previsão de vendas para o ano de 2005 é: 
 

(A) 250. 

(B) 300. 

(C) 275. 

(D) 325. 

(E) 350. 
 

30. O propósito básico da previsão de demanda é reduzir a incerteza das condições que prevalecerão 

no futuro. Podemos classificar a demanda nos seguintes tipos: 
 

(A) aleatória, absoluta e sob incerteza. 

(B) aleatória, absoluta e variável. 

(C) absoluta e perfeitamente conhecida. 

(D) absoluta e sob incerteza. 

(E) perfeitamente conhecida, aleatória e sob incerteza. 
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31. Os conceitos de descrição e análise de cargos estão baseados em alguma noções fundamentais. 

Coloque entre parênteses a letra V, quando se tratar de uma afirmativa verdadeira, e a letra F 

quando a afirmativa for falsa. A seguir, marque a alternativa que contém a seqüência correta: 
 

(     ) Tarefas são atividades individualizadas e executadas por ocupante de cargo mensalista. 

(     ) Função é um conjunto de tarefas e atribuições exercido de maneira sistemática por um 

ocupante de cargo. 

(     ) Cargo é um conjunto de funções com posições definidas na estrutura organizacional. 
 

(A) ( V )  ;  ( F )  ;   ( F ). 

(B) ( V )  ;  ( V )  ;  ( V ). 

(C) ( V )  ;  ( F )  ;  ( V ). 

(D) ( F )  ;  ( V )  ;  ( F ). 

(E) ( F )  ;  ( V )  ;  ( V ). 

 

32. Considerando que a empresa Alpha S.A, trabalha com o método PEPS (FIFO) de avaliação dos 

estoques, determine o saldo final, em reais, considerando as seguintes movimentações: 
 

Dia 
Entrada Saída 

Qtd Qtd R$ / Und 

6 100 15,00 -- 

7 150 20,00 -- 

8 -- -- 150 
 

(A) R$ 2000,00. 

(B) R$ 2500,00. 

(C) R$ 3000,00. 

(D) R$ 1500,00. 

(E) R$ 1750,00. 

 

33. Considerando o gráfico de variação de estoque abaixo, identifique o ponto assinalado com a letra A : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) A = Ponto de ressuprimento. 

(B) A = Estoque médio. 

(C) A = Tempo de reposição. 

(D) A = Intervalo de pedido. 

(E) A = Estoque real. 

 

Qtd 

Tempo 

Estoque de Segurança 

 
 
 
 

A 
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34. A pesquisa de Hawthorne, relatada por Dickson e Roethlisberger, introduziu novos conceitos 

com base na pesquisa. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a afirmativa correta: 
 

I. A organização industrial tem como funções principais a de produzir bens ou serviços e de 

distribuir satisfações entre seus participantes. 

II. A organização industrial é composta de uma organização técnica e de uma organização 

humana. 

III. A colaboração humana é determinada mais pela organização formal do que pela 

organização informal. 
 

(A) somente a I e a III estão corretas. 

(B) somente a I e a II estão corretas. 

(C) somente a II e a III estão corretas. 

(D) somente a II está correta. 

(E) todas estão corretas. 
 

35. O movimento de desenvolvimento organizacional surgiu como um conjunto de idéias a respeito 

do homem, da organização e do ambiente, buscando o crescimento e desenvolvimento das 

organizações. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta: 
 

I. O desenvolvimento organizacional nasceu na década de 80 em função da globalização. 

II. O desenvolvimento organizacional tem sua origem na teoria comportamental. 

III. O processo de desenvolvimento organizacional é constituído de três etapas: coleta de 

dados, diagnóstico organizacional e ação de intervenção. 

IV. São técnicas de desenvolvimento organizacional: treinamento da sensitividade, análise 

transacional e desenvolvimento de equipes. 
 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a I, II e a III estão corretas. 

(C) somente a II, III e a IV estão corretas. 

(D) somente a I, II e a IV estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 

36. No processo administrativo as funções do administrador formam uma seqüência cíclica, dinâmica 

e interativa. Indique as funções A e B no ciclo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) A= Controle e B = Organização. 

(B) A= Controle e B = Informação. 

(C) A= Controle e B = Comando. 

(D) A= Comando e B = Informação. 

(E) A= Comando e B = Organização. 
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37. As organizações buscam dominar as comunidades através da várias alternativas de redes ou 

canais de comunicação. Cada opção apresenta características diferentes de eficiência, rapidez, 

ligação e acuracidade. 

Analise o quadro abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta: 

 
Efeito de diferentes padrões de comunicação nas pessoas. 

Redes de Comunicação  

   

 

 

 

Características Roda Cadeia Círculo 

Rapidez de influenciação 
 

 
Rápida Lenta 

Acuracidade Boa 
 

 
Pobre 

Moral Muito Pobre Pobre 
 

 

 

(A) A = Rápida  ;  B = Pobre  ;  C = Boa. 

(B) A = Rápida  ;  B = Pobre  ;  C = Muito boa. 

(C) A = Rápida  ;  B = Boa     ;  C = Muito boa. 

(D) A = Lenta    ;  B = Boa     ;  C = Boa. 

(E) A = Lenta    ;  B = Pobre  ;  C = Boa. 
 
 

38. O cadastro de fornecedores é fundamental para o processo de suprimento de uma empresa. Nesse 

contexto os critérios para cadastramento podem ser classificados em: 

 

(A) gerenciais, políticos e técnicos. 

(B) gerenciais, técnicos e legais. 

(C) gerenciais e técnicos. 

(D) políticos, técnicos e legais. 

(E) políticos, gerencias e legais. 
 
 

39. Para as habilitações nas licitações, seguindo a lei 8666, exigir-se-á dos interessados 

documentação específica. Das opções apresentadas abaixo, selecione aquela(s) que serão 

exigidas e, a seguir, assinale a alternativa correta: 

 

I. Habilitação jurídica. 

II. Regularidade fiscal. 

III. Habilitação no siscomex. 

IV. Qualificação técnica. 

 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a I, II e a III estão corretas. 

(C) somente a I, II e a IV estão corretas. 

(D) somente a II, III e a IV estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 

C 

B 

A 
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40. Com base nos dados abaixo, extraídos da demonstração de resultados, e considerando que a 

empresa tem 200 mil ações, assinale a alternativa correspondente ao valor, em reais, do lucro por 

ação: 
Dados Em R$ mil 

Vendas líquidas................................................ 1.500 

Lucro antes de juros e impostos....................... 700 

Lucro tributável................................................ 600 

Lucro Líquido.................................................. 400 

Dividendos....................................................... 100 
 

(A) R$ 7,50. 

(B) R$ 3,50. 

(C) R$ 3,00. 

(D) R$ 2,00. 

(E) R$ 0,50. 
 

41. A figura abaixo ilustra a maneira pela qual o balanço patrimonial é construído. Identifique os 

itens A e B do balanço: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(A) A = Caixa e B = Títulos a pagar. 

(B) A = Caixa e B = Exigível a longo prazo. 

(C) A = Ativo permanente tangível e B = exigível a longo prazo. 

(D) A = Ativo permanente tangível e B = títulos a pagar. 

(E) A = Ativo permanente tangível e B = contas a pagar. 
 

42. Assinale a alternativa que contém o conceito básico de Just-in-time: 
 

(A) Processo que permite integrar as vendas ao fluxo financeiro. 

(B) Método que consiste na revisão periódica, fixa e regular dos estoques. 

(C) Conjunto integrado de atividades cujo objetivo é fabricar altos volumes de produção 

usando um estoque mínimo de matéria-prima, material de embalagem, estoques 

intermediários e produtos acabados. 

(D) Novo conceito com enfoque no usos de tecnologia para conectar pessoas. 

(E) Técnica que fornece a lógica para se quantificar a necessidade futura de material e também 

as restrições de capacidade de produção. 

 

A 
 

Ativo Permanente 

Inatingível 

 

Ativo 

Circulante 

Capital de  

giro líquido 

Passivos 

Circulantes 

 

B 

Patrimônio 

Líquido 

Valor total dos 

ativos 

Valor total do 

exigível e do 

patrimônio líquido 
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43. Um projeto tem um custo inicial de R$ 481,59. Os fluxos de caixa são de R$ 100,00 no primeiro 

ano, R$ 200,00 no segundo ano e R$ 300,00 no terceiro. Com base nos dados fornecidos e no 

gráfico abaixo, determine a taxa interna de retorno (TIR): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(A) 5,00 %. 

(B) 10,00 %. 

(C) 15,00 %. 

(D) 0,00 %. 

(E) 20,00 %. 
 

44. Uma organização possui como orientação de gestão a perspectiva contingencial. Suas decisões 

consideram as características situacionais como importantes. Qual a alternativa abaixo não é 

considerada como uma perspectiva contingencial: 
 

(A) Taxa de mudança e grau de complexidade do ambiente externo. 

(B) Forças e fraquezas internas da organização. 

(C) Tecnologia que a organização utiliza. 

(D) Valores, objetivos e atitudes dos administradores e trabalhadores. 

(E) Divisão do trabalho em tarefas especializadas e padronização dos procedimentos. 
 

45. Os tópicos em finanças são agrupados, tradicionalmente, em áreas básicas. Assinale a alternativa 

que não corresponde a uma dessas áreas: 
 

(A) Finanças corporativas. 

(B) Investimentos. 

(C) Instituições financeiras. 

(D) Orçamento de capital. 

(E) Finanças internacionais. 
 

46. O sucesso do benchmarking está relacionado aos princípios observados durante a preparação e 

implementação dos estudos. Assinale a alternativa que não corresponde a um desses princípios: 
 

(A) Facilidade. 

(B) Medição. 

(C) Analogia. 

(D) Reciprocidade. 

(E) Validade. 
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47. Ao definirmos a política da qualidade de uma empresa, estaremos definindo as linhas básicas de 

atuação no âmbito global e operacional. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos 

princípios básicos da qualidade: 
 

(A) A ação pela qualidade é participativa. 

(B) A qualidade é um processo evolutivo. 

(C) A ação pela qualidade é compulsória. 

(D) O cliente é a razão de ser da empresa. 

(E) A ação pela qualidade é restrita. 

 

48. O planejamento estratégico estabelece a maneira pela qual a empresa pretende aplicar 

determinada estratégia para alcançar objetivos propostos. Assinale a alternativa que não pode ser 

considerada como uma fase do planejamento estratégico: 

 

(A) Análise interna da empresa. 

(B) Formulação do sistema de custo. 

(C) Formulação das alternativas estratégicas. 

(D) Análise externa da empresa. 

(E) Formulação dos objetivos organizacionais. 

 

49. Assinale a alternativa que não apresenta um dos princípios fundamentais das atividades da 

administração federal: 

 

(A) Descentralização. 

(B) Coordenação. 

(C) Delegação de competência. 

(D) Planejamento. 

(E) Caráter Permanente. 

 

50. Para Max Weber a burocracia é um sistema que busca organizar, de forma estável e duradoura, a 

cooperação de um grande número de indivíduos, cada qual detendo uma função especializada. 

Qual das alternativas abaixo contém fatores que não constituem características do modelo 

burocrático? 

 

(A) Objetivos explícitos e formalização. 

(B) Impessoalidade nas relações e definições de hierarquia. 

(C) Racionalidade substantiva e variabilidades de saídas. 

(D) Padronização de saída e autoridade racional-legal. 

(E) Competências definidas por leis e normas e padronização de saída. 
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2ª QUESTÃO 
 

 

DÊ O QUE SE PEDE 
 

 

2,000 pontos distribuídos em 2 itens 

 

 

RESPONDA NO CADERNO DE RESPOSTAS ANEXO: 

 

 

01 Os sistemas de produção denominados de produção em massa (modelo Fordista) e produção 

enxuta (modelo Toyota) são dois modelos de produção que embora complementares são distintos 

em seus princípios, configurações e características. Descreva em, no máximo, vinte (20) linhas as 

principais concepções desses dois modelos (principais conceitos que lhes dão sustentação) e as 

convergências e divergências dos modelos. 

 

02 Uma empresa de consultoria foi contratada para avaliar a capacidade de produção de uma fábrica 

de doces e propor ações de melhoria. O processo simplificado de produção contempla 04 (quatro) 

etapas mecanizadas (A – equipamentos de mistura, B – fornos de descanso, C – fornos para 

cozimento e D – empacotadeiras), conforme quadro abaixo: 

 

Etapa Equipamentos 

Capacidade 

máxima 

(Kg/h) 
(1)

 

Número de 

equipamentos 

A Eq. Mistura 65 3 

B Forno descanso 25 6 

C Forno cozimento 40 4 

D Empacotadeiras 65 3 
 

(1)
 Por equipamento 

 

Considerando que todos os equipamentos operam em um turno de 10h/dia e que a direção 

não permite estoque intermediário, determine: 
 

1) Qual a produção máxima da fábrica, em kg/h, considerando o gargalo existente? 

2) Onde está o gargalo do processo? 

3) Caso a direção autorize a compra de um equipamento para a etapa gargalo, determine a nova 

produção máxima, em Kg/h. 

4) Considerando um pedido de 3200 Kg, após a compra do equipamento do item 3, determine a 

quantidade de dias que a fábrica deverá trabalhar para atender o cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL DA PROVA 
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GABARITO DA PROVA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
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 B C D E 

23-  A B C D E   48-  A B C D E 

24-  A N U L A D O   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: 
 

ITEM 01.: 

 

A estrutura de resposta esperada deve conter de forma integrada os seguintes conceitos: 

 

Produção em Massa: Princípios e Configurações 

 

─ Economia de escala. 

─ Mercados em expansão. 

─ Produção em escala de bens padronizados. 

─ Conceber, produzir e vender como ciclo do produto (ciclo longo). 

─ Racionalizar e mecanizar o trabalho. 

─ Integração vertical da produção. 

─ Centralização das decisões. 

─ Especialização. 

─ Divisão do trabalho como fonte de produtividade. 

─ Divisão vertical da qualificação. 

─ Controles pela hierarquia e estímulos financeiros. 

─ Relações conflituosas entre empregados e  empregadores. 

 

Produção Enxuta: Princípios e Configurações 

 

─ Economia de variedades. 

─ Produtividade em diversidade. 

─ Mercados instáveis. 

─ Combinação do princípio de Just-In-Time e da Auto Ativação. 

─ Just-In-Time é o princípio da articulação entre a demanda e o sistema global de 

produção. 

─ Auto ativação é o princípio de interromper a linha de produção quando da percepção de 

defeitos no produto em manufatura. 

─ Alta qualificação dos trabalhadores gerada pelo sistema kaizen (aprendizagem contínua 

e socialização do conhecimento). 

─ Redução da porosidade do trabalho como fator de produtividade (redução de tempos de 

deslocamentos, movimentações, troca de ferramentas e sincronização). 

 

As principais convergências dos modelos são: 

─ a mesma base racional de produção. 

─ a busca constante de ganhos de produtividade. 

 

As principais divergências dos modelos são: 

─ a filosofia de grandes lotes e a filosofia de pequenos lotes de produção. 

─ a qualificação dos trabalhadores que era bem maior no modelo de produção enxuta. 

─ a produtividade buscada através da racionalização e mecanização do trabalho no 

modelo de produção em massa e a busca de produtividade pela redução de porosidade 

do trabalho na produção enxuta. 

─ a busca de zero defeito pela auto ativação no modelo de produção enxuta e o controle de 

qualidade feito ao final da linha de produção no modelo de produção em massa. 
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ITEM 02.: 

 

01. Determinação da produção máxima por hora: 

 

Etapa Produção máxima (Kg/h) 

A 65 x 3 = 195 

B 25 x 6 = 150 (Produção máxima da fábrica) 

C 40 x 4 = 160 

D 65 x 3 = 195 

 

02. Identificação da etapa gargalo: Etapa B 

 

03. Determinação da nova produção máxima (por hora): 

 

Etapa Produção máxima (Kg/h) 

A 65 x 3 = 195 

B 25 x 7 = 175 

C 40 x 4 = 160 (Produção máxima da fábrica 

com a compra do equipamento B) 

D 65 x 3 = 195 

 

04. Quantidade de dias: 

Qtd horas Produção: 3200 Kg ÷ 160 Kg/h = 20h 

Qtd. de dias: 20h ÷ 10h/dia = 2 dias 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX------------------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 


