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1º SEMESTRE - 2017 INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de respostas a 

alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 3 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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DISCIPLINA: GESTÃO DE PESSOAS II/PROFª ARIANE OLIVEIRA 

QUESTÃO 01 

O olhar atento sobre as competências organizacionais revela uma série de questionamentos sobre sua 

instituição, desenvolvimento e acompanhamento. Para autores como Mills et al. (2002) e Javidam (1998), os 

recursos articulados entre si formam as competências organizacionais. Recursos e competências, entretanto, 

diferenciam-se quanto a seus impactos, abrangência e natureza. Para Mills et al., existem recursos e 

competências importantes para a organização- por serem fontes para sustentar atuais ou potenciais vantagens 

competitivas- e existem recursos e competências da organização que não apresentam nada de especial no 

momento presente. Estes autores consideram importante a criação de categorias distintas entre estes recursos 

e competências, pois todos são importantes para organização, todas as alternativas abaixo compõem 

categorias propostas por estes, exceto: 

A) Competências essenciais- fundamentais para a sobrevivência da organização e centrais em sua 

estratégia. 

B) Competências distintas- reconhecidas pelos clientes como diferenciais em relação aos competidores; 

conferem à organização vantagens competitivas. 

C) Competências de unidades setoriais- pequeno número de atividades chave (entre três e oito) esperadas 

pela organização das unidades de negócios. 

D) Capacidade dinâmica- condição da organização de adaptar continuamente suas competências às 

exigências do ambiente. 

 

QUESTÃO 02 

Observe a imagem: 

 

 
A imagem acima nos mostra de forma figurativa o modelo de gestão de pessoas. Para que possamos 

entender este modelo é necessário conhecermos cada parte deste processo. Sabemos que Processo é um 

termo emprestado da Biologia e pode significar a transição ou uma série de transições de uma condição para 

outra; adaptado para Sociologia agrega a ideia de interação entre elementos diferentes associados à ideia de 

movimento, mudança e fluxo. Assinale a alternativa que contem os objetivos e parâmetros dos processos de 

gestão de pessoas: 

A) Movimentação, desenvolvimento e valorização. 

B) Informações, comunicação e relações sindicais. 

C) Estruturação, apoio e gestão das relações interpessoais. 

D) Captação, comunicação e individualização.   

 

QUESTÃO 03 

A gestão estratégica de pessoas está intimamente ligada à estratégia da organização ou do negócio. Muitos 

autores trabalham como se a estratégia de gestão de pessoas fosse derivada da estratégia da organização; na 
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prática, entretanto, elas influenciam-se mutuamente. Essa influência mútua dá-se em várias dimensões, todas 

as alternativas se relacionam a movimentação e a gestão estratégica de pessoas, exceto: 

A) As pessoas não influenciam a estratégia da organização. 

B) Estratégia da organização. 

C) As pessoas implementam a estratégia da organização. 

D) Posicionamento em relação ao mercado de trabalho. 

 

QUESTÃO 04 

A questão da origem das competências individuais é essencial para a caracterização das expectativas da 

organização em relação às pessoas. Os trabalhos desenvolvidos por Fleury (2000) mostram relação íntima 

entre o intento estratégico da organização, as competências organizacionais e as competências individuais. 

Os autores Treacy e Wiersema (1995) e  Porter (1996) estabelecem três formas de competir, assinale a 

alternativa incorreta: 

A) Excelência operacional. 

B) Inovação em produtos. 

C) Orientada para clientes. 

D) Suporte organizacional. 
 

DISCIPLINA: GESTÃO ESTRATÉGICA EM FINANÇAS/PROFª KATIANE 

QUESTÃO 05 

(ENADE 2012 - ADAPTDA) João é diretor financeiro da BSW e constituiu um grupo para analisar a gestão 

de estoques da organização e propor melhorias. Inicialmente, foram identificadas duas concorrentes no 

mercado: as empresas MEW e RWZ, reconhecidas por suas práticas avançadas na gestão de estoques. 

Fundamentando-se em princípios éticos de legalidade, confidencialidade, uso e intercâmbio, o grupo decidiu 

implementar uma técnica  de  monitoramento  do desempenho da gestão de estoques da concorrência (MEW 

e RWZ) e comparar  os  dados  ao  desempenho  da BSW, ou seja, realizar um benchmarking funcional. Esse 

processo visa definir o nível de estoque que deve ser mantido na BSW, de modo a reduzir os custos 

associados ao excesso de estoque, os riscos e os correspondentes custos associados à falta de materiais. 

Na tabela a seguir, são apresentados os indicadores de giros de estoque de 2011 dessas organizações. 

 

Empresa BSW MEW RWZ 

Giro de estoque 20 80 140 

 

Considerando que o custo anual das vendas de cada empresa é de R$ 14 000 000,00 e comparando a 

situação operacional das três organizações por meio do indicador de giro de estoque, analise as afirmações 

seguintes. 

I. A necessidade de capital de giro é maior para a empresa BSW, pois, enquanto ela precisa  de R$ 700 

000,00 para financiar seus estoques, a MEW e a RWZ necessitam de R$ 175 000,00 e R$ 100 000,00, 

respectivamente. 

II. A empresa MEW é a que pode apresentar menor problema financeiro e uma gestão de estoque que 

contribui para torná-la mais competitiva no mercado, uma vez que é a que tem menor capital investido 

em estoque. 

III. A RWZ é a empresa que apresenta melhor administração logística e maior flexibilidade para atender a 

demanda de mercado e satisfazer seus clientes, tendo em vista que tem maior rotatividade de estoque e 

menor capital imobilizado em estoque. 

É correto o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 
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QUESTÃO 06 

(ENADE 2012) A Diretoria Financeira da empresa Átria informou que, atualmente, a estrutura de capital é 

composta de R$ 6 000 000,00 de dívidas de longo prazo, captadas junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), ao custo de 6% a.a. A empresa tem, hoje, 2 milhões de ações ordinárias 

distribuídas, ao valor de mercado de R$ 11,00/ação. A empresa é tributada à alíquota de 30%. O preço médio 

de venda de seus produtos é de R$ 118,00, os custos variáveis unitários são de R$ 69,00 e os custos fixos 

são da ordem de R$ 1 428 000,00. A quantidade vendida do exercício anterior foi de 200 000 unidades. 

Espera-se que a economia nos próximos 3 anos ganhe ainda mais fôlego e expansão. O desempenho 

financeiro da Átria é especificado na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) a seguir. 

Demonstração de Exercício da Empresa Átria - Exercício T-1  

Receita Operacional Bruta 23 600 000,00  

         (−) Deduções da Receita 

Impostos e Contribuições − 1 180 000,00  

 Devoluções de Vendas − 236 000,00 
  
Receita Operacional Líquida 22 184 000,00 

  
(−) Custo das Mercadorias Vendidas 

  
Custos Variáveis − 13 800 000,00 

  
Custos Fixos − 1 428 000,00 

  
Resultado Operacional Bruto 6 956 000,00 

  
(−) Despesas Operacionais − 500 000,00  

Resultado antes Juro e Imposto de Renda 6 456 000,00  

(−) Despesas Financeiras − 600 000,00 

Resultado antes do Imposto de Renda  5 856 000,00  

(−) Imposto de Renda e Contribuição Social − 1 756 800,00  

Resultado Líquido do Exercício  4 099 200,00  

(/) Lucro / Ação   2,05 

 

Alguns Múltiplos da Empresa Átria - Exercício T-1 

Métricas Valores 

ROA 18,45% 

ROI 23,06% 

ROE 26,62% 

PC 7 000 000 

PL 22 000 000 

EX LP 6 000 000 

ROA = Retorno sobre o Ativo 
ROI = Retorno sobre o Investimento de Longo Prazo 
ROE = Retorno sobre o Capital Próprio 
PC = Passivo Circulante 
PL = Patrimônio Líquido 
Ex LP = Exigível Longo 
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Considerando a DRE acima e tendo em vista os resultados para os diferentes indicadores e múltiplos, avalie as 

seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 

I.  A alavancagem financeira adotada pela empresa Átria gerou efeito positivo nos resultados da empresa. 

PORQUE 

II. Com a economia em expansão, torna-se mais intensa a geração de resultados líquidos a partir dos 

investimentos realizados pela empresa Átria com recursos de terceiros, uma vez que estes contribuem 

para gerar resultados para a empresa. 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

 

QUESTÃO 07 

(ENADE 2012) Em uma faixa afixada na parede do saguão principal de uma grande revendedora de 

automóveis, que vem superando suas metas de vendas,  pode-se  ler  o seguinte:  “Satisfação  100%  

garantida  ou  seu  dinheiro de  volta  para  todos  os  carros  comprados  aqui  com até  um  mês  de  uso”.  

Certo dia, um cliente adentra o saguão da revendedora, entrega as chaves  de  seu automóvel  recém-

adquirido  ao  sorridente  vendedor  e   anuncia:   “Comprei   meu   carro   aqui   na   semana passada. Não 

estou satisfeito. Quero meu dinheiro de volta”. Surpreso, o vendedor afirma que essa situação nunca 

acontecera, mesmo com a faixa  afixada   há vários  meses  na  loja.  Ele explica que  a  devolução  do 

dinheiro pago pelo carro dependerá de uma entrevista do  cliente  com  o  gerente  comercial  da  

revendedora, de  uma  perícia  minuciosa  no  automóvel  para  apurar eventuais  problemas  devidos  ao  

mau  uso  do  veículo e do preenchimento, pelo cliente, de sete formulários diferentes  detalhando  suas  

razões  para  a  devolução. Informa ainda que, cumpridas  essas  etapas,  depois de  uma  análise  por  parte  

do  setor  financeiro  da  loja, o  dinheiro  do  cliente  poderá  ser  devolvido  em  dez parcelas mensais de 

igual valor. 

Com base no caso exposto, avalie as afirmações a seguir. 

I. O excesso de burocracia na revendedora de automóveis constitui obstáculo para    que    a empresa seja 

eficaz em seus objetivos comerciais. 

II.   A atitude do vendedor revela falhas no treinamento oferecido pela empresa, pois ele foi incapaz de  

cumprir  a  promessa  contida  na  faixa afixada na loja. 

III.  Há      evidências      de      disfunção      burocrática caracterizada pela dificuldade de atendimento aos 

clientes frente a demandas não usuais. 

É correto o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas.  

D) II e III, apenas.  

 

QUESTÃO 08 

(ENADE 2015) É muito importante que o  empreendedor  conheça  o  próprio  negócio,  para  não  deixar,  

nas  mãos de  terceiros,  cuidados  essenciais  como  a  boa  gestão  de  custos.  O  conhecimento  do  assunto 

auxilia  o proprietário de negócio a ter uma boa gestão financeira: administrar e controlar os custos  gerados 

na produção e comercialização de serviços ou produtos. O preço final de um serviço prestado ou produto 

vendido depende do quanto é investido para que ele exista. Caso a gestão de custo não seja eficaz, corre-se o 

risco de a empresa cobrar valores que não condizem com a realidade, o que pode afetar as margens de lucro, 

o volume de vendas ou o andamento geral do negócio. Disponível em: 

<http:www.exame.abril.com.br>.Acesso em: 27 jul. 2015 (adaptado) 

Considerando essas informações, avalie  as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I. Quando  o  preço  de  venda  de  um  produto  ou  serviço  é  determinado  pelo  mercado,  a  empresa  

só ampliará sua margem de lucro por meio da redução de custos e aumento da produtividade. 
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PORQUE 

II. Praticar preços acima do mercado, quando os produtos ou serviços não agregam valores que os 

diferenciem de outros produtos similares disponíveis, provocará queda da demanda esperada, uma vez 

que os consumidores tenderão a comprar dos concorrentes. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  
 

 
DISCIPLINA: GESTÃO DE PROJETOS/PROFª JUSCENI 

QUESTÃO 09 

Gestão de Projetos é um conjunto de princípios, práticas e técnicas aplicadas para liderar grupos de projetos 

e controlar programação, custos, riscos e desempenho para se alcançar as necessidades de um cliente final. 

A Gestão de Projetos requer duas etapas fundamentais: 

A) O planejamento e o controle de projetos. 

B) O tempo e o planejamento de projetos. 

C) O controle e o escopo do projeto. 

D) Concepção e planejamento do projeto. 

 

QUESTÃO 10 

Um projeto qualquer (genérico) é um esforço temporário, ou seja, tem começo meio e fim. Ele existe com o 

propósito de se criar um produto, um serviço ou um resultado único. Portanto, trabalhar com atividades em 

uma sistemática regular, disciplinada, com objetivos claramente estabelecidos é gerenciar (tais atividades) 

por projetos. Várias atividades ocorrem ao longo do tempo, que pode ser aliado ou inimigo, depende como é 

feito o acompanhamento do que acontece. Levando em consideração o ciclo de vida de um projeto assina a 

alternativa correta: 

A) Final: identificação de necessidades, estabelecimento da viabilidade, definição de alternativas, 

desenvolvimento de orçamentos e cronogramas e definição da equipe de trabalho; 

B) Planejamento: programação dos recursos humanos, materiais e financeiros, estudos e análises, geração de 

protótipos, análise de resultados e obtenção de aprovação da execução; 

C) Execução/Controle: ocorrência das atividades não programadas, monitoração e controle, reajustes que 

não se fizerem necessários; 

D) Concepção: encerramento do projeto, aceitação, treinamento do pessoal operacional e realocação dos 

recursos. 

 

QUESTÃO 11 

As ações da Administração de Projetos que têm como objetivo auxiliar nas metodologias de atuação, como 

por exemplo, a Estratégia para se lidar com problemas, a Doutrina de utilização de recursos, a Habilidade 

dos envolvidos, a Disciplina do ponto de vista organizacional e estrutural, tudo isso com o foco em bons 

resultados. No tocante à elaboração e administração de projetos em geral é necessário que sejam 

estabelecidos certos pontos e, por consequência, acompanhados. É necessário que ocorra: 

A) Acordo entre equipe e gestor de projetos com relação aos objetivos, plano – caminho geral e 

responsabilidades por delegação de competências, comunicação constante e efetiva, escopo controlado e 

apoio Administrativo. 

B) Acordo entre funcionários com relação aos objetivos, plano – caminho geral e responsabilidades, 

comunicação constante e afetiva, escopo controlado e apoio gerencial. 

C) Acordo entre a gerência com relação aos objetivos, plano – caminhos específicos e responsabilidades, 

comunicação constante e efetiva, escopo controlado e apoio gerencial. 
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D) Acordo entre equipe, clientes e gerência com relação aos objetivos, plano – caminho geral e 

responsabilidades, comunicação constante e efetiva, escopo controlado e apoio gerencial. 

 

QUESTÃO 12 

De acordo com o Project Management Institute (PMI), o “Universo de Conhecimento” faz-se necessário 

para gerenciar projetos o composto por nove áreas distintas. Porém não existe uma concordância irrestrita a 

respeito, mas existe uma tentativa para se organizar o conhecimento necessário ao bom gerenciamento de 

projetos. De acordo com as áreas estabelecidas assinale a alternativa verdadeira. 

A) Integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e fornecimento. 

B) Integração, escopo, medição, customização, qualidade, recursos financeiros, comunicação, riscos e 

fornecimento. 

C) Integração, inovação, custo, tempo, qualidade, recursos financeiros, comunicação, riscos e fornecimento. 

D) Integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos financeiros, comunicação, riscos e investimento. 

 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA/PROF. NÉLIO BARBOSA 

QUESTÃO 13 

Toda pesquisa e produção do conhecimento deve seguir um padrão rigoroso para sua execução, visto que o 

conhecimento científico é sistematizado e metódico. Nesse sentido, criam-se regras para a realização de 

qualquer pesquisa. Essas regras são definidas por:  

A) Normas do ISO  

B) Normas da ABNT  

C) Normas bibliográficas  

D) Referências bibliográficas 

 

QUESTÃO 14 

Durante todo o trabalho científico, alguns elementos são fundamentais antes do texto, ao longo do texto e 

após a conclusão da redação científica. Lembrando que alguns elementos, consoante às normas 

estabelecidas, são obrigatórios, sendo que outros são concebidos como opcionais.   

Assinale o elemento pré-textual obrigatório em trabalho acadêmico e/ou TCC. 

A) agradecimentos  

B) sumário  

C) introdução  

D) referências bibliográficas 

 

QUESTÃO 15 

Citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. São trechos transcritos ou informações 

retiradas das publicações consultadas para a realização do trabalho. Tem como objetivo esclarecer ou 

complementar o assunto apresentado. As fontes citadas ao longo do trabalho científico devem ser 

apresentadas no referencial bibliográfico, ao fim do trabalho.  

Assinale a alternativa CORRETA, no que se refere a apresentação do referencial bibliográfico de um livro 

todo.   

A) SÁ, Nicanor Pereira. O aprofundamento das relações capitalistas no interior da escola. São Paulo. 1966: 

p. 20-29.  

B) SOARES, Maria Clara. Banco Mundial: políticas e reformas. IN: TOMASI, L., WARDE, M. J., 

HADDAD, S. O Banco Mundial e as políticas educacionais. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2000: p. 15 – 38.  

C) SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

D) SCHEIBE, Leda: Políticas para a formação dos professores da educação neste início de século: análise e 

perspectivas. IN: 26ª Reunião anual da ANPED, 2033, Minas Gerais. Anais eletrônicos, disponíveis em: 

<www.anped.com.br>. Acesso em 26/10/2003.  
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QUESTÃO 16 

Com efeito, a Pesquisa Científica é fundamental, uma vez que é através dela que podemos gerar o 

conhecimento, a ser necessariamente entendido como construção dos objetos de que se precisa apropriar 

humanamente. Construir o objeto que se necessita conhecer é processo condicionante para que se possa 

exercer a função do ensino, eis que os processos de ensino/aprendizagem pressupõem que tanto o ensinante 

como o aprendiz compartilhem do processo de produção do objeto.  

Sobre o conceito de Pesquisa Científica, é INCORRETO afirmar: 

A) A pesquisa tem por objetivo a produção de novos conhecimentos através da utilização de procedimentos 

científicos. Contribui para o trato dos problemas e processos do dia a dia nas mais diversas atividades 

humanas, no ambiente de trabalho, nas ações comunitárias, no processo de formação e outros (SILVA, 

2008). 

B) Diversos autores já publicaram suas percepções e conceitos sobre a pesquisa e muitos salientam que não 

se trata de um processo de perguntas e investigação por ser sistemática e metódica; e que aumenta o 

conhecimento humano (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

C) A pesquisa, tanto para efeito científico como profissional, envolve a abertura de horizontes e a 

apresentação de diretrizes fundamentais, que podem contribuir para o desenvolvimento do conhecimento 

(OLIVEIRA, 2002, p.62). 

D) A ciência desenvolvida por meio da pesquisa é um conjunto de procedimentos sistemáticos, baseados no 

raciocínio lógico, com o objetivo de encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de 

métodos científicos e definição de tipo de pesquisa (SERVO; BERVIAN, 2002; ALVES, 1999). 

 

DISCIPLINA: COMÉRCIO EXTERIOR/PROF. GLAUCIMARCOS FAKINE 

QUESTÃO 17 

Existem teóricos que mostram que um dos principais paradoxos do comércio internacional é o fato de que, 

embora beneficie muito as sociedades, em geral, e os consumidores, em particular, sua liberação é 

constantemente ameaçada pelo protecionismo. Pelo lado do Produtor, a importação desleal. 

A) aumenta a margem de lucro da mercadoria, porque faz com que o preço de venda seja maior que o custo 

de produzi-la. 

B) aumenta a margem de lucro da mercadoria, porque faz com que o preço de venda seja menor que o custo 

de produzi-la. 

C) reduz a margem de lucro da mercadoria, porque faz com que o preço de venda seja maior que o custo de 

produzi-la. 

D) reduz a margem de lucro da mercadoria, porque faz com que o preço de venda seja menor que o custo de 

produzi-la. 
 

QUESTÃO 18 

A exportação pode ser definida como a saída da mercadoria do território aduaneiro. Trata-se, portanto, da 

saída de um bem do Brasil, que pode ocorrer em virtude de um contrato internacional de compra e venda. A 

empresa que exporta adquire vantagens, em relação aos concorrentes internos, pois ela. 

A) acaba não incorporando tecnologia. 

B) aproveita melhor sua capacidade instalada. 

C) aprimora a qualidade do produto comprado. 

D) concentra mercados. 
 

QUESTÃO 19 

A promoção do desenvolvimento em áreas fronteiriças da Região Norte do País e o incremento das relações 

bilaterais com os países vizinhos naquela mesma região, em consonância com a política de integração latino-

americana, são objetivos expressos do regime aduaneiro aplicado em área especial denominado: 

A) Zona Franca de Manaus. 

B) Área de Livre Comércio. 

C Zona de Processamento de Exportação. 

D) Zona de Processamento de Exportação. 
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QUESTÃO 20 

De uma forma geral, entende-se por dumping a venda de produtos no exterior a preços menores do que 

aqueles praticados no mercado interno. Esse fenômeno pode ocorrer em razão de várias causas, entre as 

quais se destacam a existência de excedentes de produção em grande escala, a redução de tarifas para os 

produtos exportados e, principalmente, a concessão de subsídios governamentais. As medidas antidumping 

são tomadas quando: 

A) o fenômeno ocorre em decorrência de pelo menos uma das causas mencionadas no enunciado acima e 

devidamente comprovada. 

B) o fenômeno ocorre em decorrência de pelo menos duas das causas mencionadas no enunciado acima e 

devidamente comprovadas. 

C) a entrada desses produtos mais baratos compromete o crescimento e mesmo a existência da produção 

nacional no setor.  
D) a entrada maciça desses produtos mais baratos ameaça a estabilidade de preços internos e, 

consequentemente, a estabilidade da moeda.  

 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA/PROF. CHRISTIANO 

QUESTÃO 21 

Um dos pressupostos configuradores da relação de emprego. Esse determina a assunção dos riscos, pelo 

empregador, decorrentes do estabelecimento, do contrato de trabalho, da sua execução e da própria empresa. 

O empregador deve assumir todos esses ônus. A própria expressão indica que somente uma das partes é 

responsável por todos os riscos inerentes e incidentes ao contrato de trabalho. 

Quanto ao enunciado acima, trata-se do pressuposto: 

A) Da alteridade.  

B) Da pessoalidade. 

C) Da onerosidade 

D) Da continuidade.  

 

QUESTÃO 22 

Ainda que a prestação de serviços não ocorra diariamente, se restar caracterizado que o trabalho foi 

realizado de forma não eventual e por muitos anos ininterruptamente, não se há que falar em esporadicidade 

na execução dos serviços. 

Quanto ao enunciado acima, trata-se do pressuposto: 

A) Da continuidade.  

B) Da pessoalidade. 

C) Da onerosidade 

D) Da subordinação.  

 

QUESTÃO 23 

Há um requisito do vinculo empregatício que se refere ao fato de que o empregado, e somente ele, é quem 

pode prestar o serviço contratado, ou seja, se Giuseppe foi admitido nos quadros de determinada empresa 

para exercer a função de pizzaiolo, somente ele é quem poderá fazê-lo, não podendo pedir para que um 

terceiro trabalhe em seu lugar.  

Quanto ao enunciado acima, trata-se do pressuposto: 

A) Da pessoalidade.  

B) Da continuidade. 

C) Da onerosidade 

D) Da subordinação.  

 

QUESTÃO 24 

Trata-se de requisito do vinculo empregatício, o qual determina que os serviços prestados devem ser 

remunerados, ou seja, se o trabalho realizado é a título gratuito, inexiste o vínculo de emprego. 
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Quanto ao enunciado acima, trata-se do pressuposto: 

A) Da onerosidade.  

B) Da continuidade. 

C) Da alteridade 

D) Da subordinação.  

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I/PROF. RODRIGO 

QUESTÃO 25 

“Uma empresa utiliza coletores de dados, estrategicamente posicionados em suas linhas de produção, 

indicando as quantidades de peças produzidas e os refugos gerados para cada linha. Análises destes dados 

são realizadas periodicamente, visando indicar se há atrasos em relação à programação planejada e 

acionando ações corretivas quando necessário. A análise dos dados capturados da linha de produção, ao 

longo dos últimos anos, apontou um alto nível de refugo para uma determinada linha, num determinado 

período do ano. Os projetistas do produto em questão analisaram os dados de produção, confrontando-os 

com diversos outros dados externos e internos à empresa. Descobriu-se que a periodicidade do aumento dos 

refugos coincidia com o  período de maior umidade relativa do ar e que os materiais empregados na linha 

específica eram mais sensíveis a estes níveis de umidade do que se imaginava.”  

Em relação a dados, informação e conhecimento, qual o trecho do estudo de caso acima, que refere-se a 

“conhecimento”: 

A) Quantidades de peças produzidas e os refugos gerados para cada linha; 

B) Periodicidade do aumento dos refugos coincidia com o  período de maior umidade relativa do ar e que os 

materiais empregados na linha específica eram mais sensíveis a estes níveis de umidade; 

C) Análise dos dados capturados da linha de produção; 

D) Apontou um alto nível de refugo para uma determinada linha. 

 

QUESTÃO 26 

Sistemas de Informação é a expressão utilizada para descrever um Sistema seja ele automatizado (que pode 

ser denominado como Sistema Informacional Computadorizado), seja manual, que abrange pessoas, 

máquinas e/ou métodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar dados que representam 

informação para o usuário e/ou cliente. Informações são dados oferecidos de uma forma significativa e útil 

para os indivíduos. Dados são correntes de fatos brutos que importam eventos que estão ocorrendo nas 

organizações ou no ambiente físico, antes de terem sido organizados e arranjados de uma forma que as 

pessoas possam entendê-los e usá-los. Todo Sistema de Informação que manipula dados e gera informação, 

usando ou não recursos de tecnologia em computadores, pode ser genericamente considerado como um 

sistema de informação. O sistema (às vezes chamado sistema dinâmico) possui três componentes ou funções 

básicas em interação:  

A) Feedback, controle e saída; 

B) Entrada, processamento e saída; 

C) Entrada, processamento e controle; 

D) Entrada, saída e feedback. 

 

QUESTÃO 27 

Termo que se utiliza para identificar os negócios efetuados por meios eletrônicos, geralmente na Internet. 

Muitas vezes é associado ao termo correio eletrônico. Pode ser definir como negócios feitos através da 

Internet no sentido mais amplo da palavra negócio, desde contatos diretos com consumidores, fornecedores 

como também análises de mercado, análises de investimentos, busca de informações sobre o 

macroambiente, pesquisa de mercados, etc. Conjunto de sistemas de uma empresa que se interligam e 

interagem com os sistemas de diversas outras empresas servindo como a infraestrutura. Tendo como 

aplicação a criação de sistemas capazes de prover comunicação entre empresas agilizando os processos de 

compra e venda entre as mesmas, existem inclusive sistemas que fazem pedidos automáticos para outras 
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empresas de acordo com o seu estoque de produtos, facilitando assim todo o processo de fabricação e venda 

e melhora a disponibilidade de produtos de acordo com a demanda pelos mesmos.  

A) Internet; 

B) E-business; 

C) E-commerce; 

D) Correio Eletrônico.  

 

QUESTÃO 28 

As empresas estão se tornando empreendimentos de e-business.  A Internet e as redes similares a ela dentro 

das empresas e entre uma empresa e seus parceiros comerciais têm se tornado a principal infra-estrutura de 

tecnologia da informação no apoio às operações de muitas organizações. A rede interna, fechada e exclusiva, 

com acesso somente para os funcionários de uma determinada empresa e muitas vezes liberado somente no 

ambiente de trabalho e em computadores registrados na rede com restrição do ambiente de trabalho não é 

necessária, já que não são necessariamente LANs, mas sim redes construídas sobre a internet. Em outras 

palavras, tecnicamente é possível acessar de qualquer computador ligado à internet. Marque o tido de rede 

referido no texto acima: 

A) Internet; 

B) Meganet; 

C) Extranet; 

D) Intranet. 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO II/PROF. WILLYAN MILAN 

QUESTÃO 29 

A localização de unidades pauta-se em métodos quantitativos e/ou qualitativos, sendo que o uso de um dos 

métodos não impossibilita a empresa de aplicar um método adicional, ou seja, utiliza-se o método 

qualitativo para verificar as melhores unidades com base em critérios estratégicos para a empresa e 

posteriormente critérios com base em custos para avaliar aquele que apresenta maior rentabilidade 

econômica. Contudo, há empresas que se abstêm deste método por verificar uma vantagem competitiva 

maior em se localizar em um determinado centro, independentemente de avaliação em custos e ou critérios. 

Quanto a estas formas de localização correlacione-as: 

W - Cluster 

X – Condomínio industrial 

Y – Consórcio modular 

Z - Cooperativas 

I – O fornecedor se localiza dentro da planta da empresa, sendo responsável pelo fornecimento e montagem 

do produto. 

II – Localização dos fornecedores dentro da planta da empresa, sendo responsável única e exclusivamente 

pelo fornecimento de matéria-prima. 

III – Agrupamento natural de empresas similares, sem incentivo financeiro, na mesma região geográfica, 

com objetivos comuns de competitividade. 

IV – Diversas propriedades da mesma região, com objetivo comum, que se unem para consolidação de 

preço, ou seja, ganham mais ao vender em maior volume e adquirem economia em escala em comprar em 

maior quantidade. 

Estão corretas as correlações propostas na alternativa: 

A) I - Y; II - X; III - Z; IV – W. 

B) I - Y; II - X; III - W; IV – Z.  

C) I - X; II - Y; III - Z; IV – W. 

D) I - X; II - Y; III - W; IV – Z. 

 

QUESTÃO 30 
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O método de localização qualitativo de ponderação de fatores, parte do princípio que há uma gama de 

fatores estratégicos para a empresa os quais não podem ser facilmente quantificados, sendo assim a empresa 

deve avaliá-los sobre a premissa de que irão influenciar diretamente na competitividade desta no mercado. 

Tomando por base que a empresa trabalha com produtos de logística reversa de pós-consumo, que os 

números abaixo apresentados refletem a importância estratégica dos fatores (peso) e suas respectivas 

ponderações por cidade (notas) e que a cidade a se localizar é aquela em que o score final for maior, qual 

seria a melhor cidade para a empresa Camundongos iniciar suas operações? 

FATORES 

PESO FATOR NOTAS MÉDIAS POR FATOR 

A B C 

10 Mão de obra qualificada 7 9 7 

20 Qualidade de vida 8 8 6 

30 Cultura local 6 5 9 

20 Desenvolvimento regional 7 5 6 

20 Isenção de impostos 5 5 4 

SCORE FINAL    

A melhor cidade para se localizar considerando o aspecto qualitativo da ponderação de fatores é(são) a(s) 

cidade(s): 

A) Cidade A 

B) Cidade B 

C) Cidade C 

D) Cidade A ou C 

 

QUESTÃO 31 

Considerando que uma empresa adota o método dos momentos para decidir a melhor localização para sua 

empresa, uma vez que o custo logístico é fator estratégico. Qual seria a melhor cidade para se localizar 

considerando o método acima observado e os dados abaixo apresentados? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Assinale a alternativa que expressa a melhor localização com base no método dos momentos: 

A) Cidade A. 

B) Cidade B. 

C) Cidade C. 

D) Todas as cidades possuem os mesmos custos. 

 

QUESTÃO 32 

O método de ponto de equilíbrio avalia a quantidade em que os custos totais (fixos+variáveis) se tornam 

equivalentes entre as cidades, ou seja, se a empresa adotasse aquela quantidade a ser produzida a empresa 

poderia se instalar em uma ou outra cidade que os custos seriam equivalentes. Tal cálculo permite que a 

Cidade A 
10 ton 

Cidade B 
30 ton 

Cidade C 
20 ton 

Km – 200 
Custo – 4 

Km - 100 
Custo - 5 

Km - 300 
Custo - 3 
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empresa adeque sua capacidade produtiva ao cenário que melhor prevalece, ou seja, para uma produção 

pequena compensa se instalar em uma cidade, enquanto para produções médias ou altas em outras cidades. 

Desta forma, avalie o gráfico abaixo apresentado e considere as asserções. 

                                  
 

I – Para a produção de qualquer quantidade superior a 8.000 unidades compensa se instalar na cidade B. 

II – O ponto de equilíbrio entre as cidades A e B é 4.615 unidades, enquanto para as cidades A e C é 10.000 

unidades. 

III – Sendo as produções de 4.000 unidades no cenário 1, 9.999 unidades no cenário 2 e 10.000 unidades no 

cenário 3, compensa respectivamente se instalar na cidade A, B e C. 

IV – O uso do método do ponto de equilíbrio, impede a aplicação de métodos qualitativos, por ser única e 

exclusivamente o mais eficiente de todos os métodos e analisar todos os cenários possíveis.  

Está correta a asserção: 

A) I e III. 

B) II e IV. 

C) III. 

D) Todas alternativas estão incorretas. 

 

DISCIPLINA: GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS I/PROFª BÁCIMA SIMÃO 

QUESTÃO 33 

(CESGRANRIO-2010) O conceito de estratégia tem sido usado de maneira indiscriminada no campo da 

gestão, associado a práticas diversas ou como forma de qualificar e aumentar a importância de uma ideia ou 

conceito. Tendo sua origem geralmente associada ao grego strategos, ou à arte dos generais, a estratégia 

mostra-se como um conceito multidimensional e situacional. Há, contudo, ideias que são consensualmente 

aceitas pelas diversas correntes do pensamento organizacional e por principais autores contemporâneos 

como ligadas à estratégia. A esse respeito, considere as afirmativas abaixo. 

I – Estratégia pressupõe uma inseparabilidade entre a organização e seu ambiente. 

II - A estratégia exige a construção de planos detalhados. 

III – Todas as organizações têm, subjacentes ao seu comportamento, uma estratégia implícita ou explícita. 

IV -A formulação da estratégia envolve um processo de construção racional e formal.  

Estão corretas APENAS as afirmativas 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e IV. 
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QUESTÃO 34 

O novo presidente da Empresa Mercados Múltiplos está redirecionando a sua estratégia por meio de um 

processo clássico centralizado de gestão estratégica de natureza prescritiva, cujos modelos conceituais e 

etapas são bem conhecidos. Assim, o presidente está correto ao afirmar que o processo deve contemplar 

A) o atendimento das expectativas dos diferentes grupos na estrutura de poder da empresa. 

B) a implementação de estratégias emergentes. 

C) a avaliação do ambiente externo, principalmente de concorrentes potenciais e produtos substitutos. 

D) a utilização de processo participativo de tomada de decisão estratégica. 

E) a manutenção do organograma e do sistema de informação existentes. 

 

QUESTÃO 35 

Em relação às escolas da estratégia, segundo Mintzber, considere as assertivas a seguir: 

I. Essa escola apresenta a elaboração da estratégia como um processo formal de concepção, pela análise e 

combinação do ambiente interno com o ambiente externo. A matriz SWOT é a principal ferramenta dessa 

escola. Essa técnica está relacionada à avaliação do ambiente interno da empresa, com a análise das suas 

forças e fraquezas, e do ambiente externo, com a análise das suas oportunidades e ameaças. 

II. Essa abordagem é fortemente influenciada pelos trabalhos de Michael Porter. A elaboração da estratégia 

é fruto de um processo analítico da organização considerando-se o contexto da indústria na qual ela se 

encontra, e exploramos maneiras com as quais a organização pode incrementar sua posição competitiva 

dentro da indústria onde atua. A premissa central da escola do posicionamento é a escolha de uma posição 

no mercado. A organização deve escolher uma estratégia genérica de competição – diferenciação em 

produto, liderança em custos ou enfoque. 

III. A formação da estratégia é entendida como um processo reativo: uma resposta aos desafios impostos 

pelo ambiente de negócios no qual a organização está inserida. Logo, o foco no ambiente é fundamental, 

pois as estratégias são reativas, focadas nas respostas às mudanças no ambiente. O ambiente, em conjunto 

com a liderança e a organização, é a principal fonte de geração de estratégias para organização. 

A sequência correta é: 

A) Escola do Poder; Escola do Aprendizado; Escola do Posicionamento; 

B) Escola do Design; Escola do Posicionamento; Escola Ambiental; 

C) Escola Empreendedorismo; Escola Cultural; Escola do Planejamento; 

D) Escola da Configuração; Escola Cognitiva; Escola do Poder. 

 

QUESTÃO 36 

O conceito de estratégia, quase sempre, é associado à ideia de plano ou de um curso de ação 

conscientemente pretendido. Considere duas situações: A e B e em seguida identifique a alternativa correta 

respectivamente.  

A. Acadêmicos e os profissionais de RH reconhecem que a estratégia é consistência no comportamento, 

pretendida ou não. Nesse caso, a estratégia é reconhecida como 

B. Considera estratégia como uma forma de iludir o concorrente quanto ao curso da ação a ser 

tomado é denominado 

A) perspectiva e padrão; 

B) posição e plano; 

C) padrão e pretexto; 

D) pretexto e perspectiva. 

 


