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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: 2 horas e 30 minutos. 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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GABARITO RASCUNHO 

 
01 A B C D 

02 A B C D 

03 A B C D 

04 A B C D 

05 A B C D 

06 A B C D 

07 A B C D 

08 A B C D 

09 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 

21 A B C D 

22 A B C D 

23 A B C D 

24 A B C D 

25 A B C D 

26 A B C D 

27 A B C D 

28 A B C D 
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DISCIPLINA: CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS I/PROF. EDUARDO 

QUESTÃO 01 

A empresa JCA apresenta em seus demonstrativos um Estoque de produtos acabados de R$ 1500,00 e um 

Estoque final de Produtos acabados de R$ 1.600,00, neste mesmo período houve uma produção do mês (PA) 

no valor de R$ 1.003,00. A vendas deste período totalizaram R$ 2.000,00 e gerou impostos no valor de R$ 

216,00 e suas despesas operacionais totalizaram R$ 410,00 

Nesta situação a empresa JCA obteve: 

I – Lucro Bruto de R$ 881,00; 

II –Lucro Líquido de R$ 471,00; 

III – Custo dos Produtos vendidos de R$ 903,00 

É correto o que se afirma em: 

a) I, apenas.  

b) II e III apenas. 

c) I e II apenas.  

d) I, II e III. 

 

QUESTÃO 02 

Uma empresa do setor de plásticos, obteve em um mês um valor de vendas de $ 51.000, impostos de $ 

10.000, despesas no valor de $ 10.000 e um lucro final de $ 16.000.Com os dados apurados, podemos dizer 

que o CMV que deu origem a este resultado foi: 

a) $ 12.000. 

b) $ 15.000. 

c) $ 16.000. 

d) $ 18.000. 

 

QUESTÃO 03 

Uma indústria fabrica dois produtos, denominados A e B, e utiliza o método de custeio por absorção para 

apuração do custo dos seus produtos. A Indústria apresentou os seguintes dados da produção: 

                           
Os custos fixos são apropriados aos produtos na proporção do valor total da matéria prima consumida em 

reais ($). Os dados apresentados representam o volume normal de produção. Considerando-se apenas as 

informações apresentadas, podemos dizer que o custo unitário de produção do produto A foi de: 

a) $ 54,00. 

b) $ 52,00. 

c) $ 57,00. 

d) $ 66,00. 

 

QUESTÃO 04 

Uma indústria de cosméticos produz três produtos denominados A, B e C e apresenta os seguintes dados: 
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Os custos indiretos foram alocados aos 3 produtos proporcionalmente ao que cada um recebeu de custos 

diretos. Foram produzidas: 1800 unidades do produto A, 2500 unidades do produto B e 4000 unidades do 

produto C.  

Considerando os dados acima indique a opção que corresponde ao Custos indireto do produto A, ao custo 

total do produto B e ao custo unitário do produto C, respectivamente 

a) $ 43.600, $ 137.400, $ 54,96. 

b) $ 59.000, $ 229.000, $ 50,89. 

c) $ 43.600, $ 167.400, $  69,75. 

d) $ 34.000, $ 153.000, $ 63,75. 

 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA APLICADA/PROFª ANA PAULA BASÍLIO 

QUESTÃO 05 

Analise as afirmativas abaixo e assinale aquela que julgar correta: 

a) O equilíbrio organizacional pode ser alcançado mediante a troca de contribuições e incentivos na relação 

entre as pessoas e as empresas. Nessa troca, as pessoas colaboram para facilitar o alcance dos objetivos 

organizacionais, e as empresas fornecem para esses colaboradores os incentivos que proporcionam a 

realização de seus objetivos pessoais. 

b) Carga de trabalho alta e baixa remuneração referem-se às incompatibilidades entre as exigências do 

trabalho e os fatores externos a ele. Esses dois fatores estão relacionados a problemas de saúde ocupacional 

e insatisfação com o trabalho. 

c) A reciprocidade organizacional preconiza que a interação entre indivíduos e organizações baseia-se em 

uma relação de troca em que as pessoas entregam seus desempenhos e contribuições e as organizações 

oferecem condições adequadas de trabalho e de suporte organizacional. 

d) todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

QUESTÃO 06 

 “Aceitar a diversidade não é apenas conseguir lidar com gêneros, cores ou orientações sexuais distintas, 

mas principalmente respeitar ideias, culturas e histórias de vida diferentes da sua. A diversidade nas 

organizações melhora a competitividade e até a lucratividade das empresas, além de reforçar o respeito entre 

as diferenças. As organizações que investem em diversidade são mais inovadoras e crescem mais 

rapidamente.” 

Nas empresas, gerenciar a diversidade enfoca: 

a) aceitação das dificuldades de execução do trabalho de cada pessoa. 

b) uma intervenção artificial que almeja dar à organização uma chance de corrigir injustiças, desequilíbrios e 

erros do passado. 

c) uma concentração em grupos específicos devido à discriminação histórica. 

d) a maximização da capacidade de todos os empregados de contribuírem para os objetivos organizacionais. 

 

QUESTÃO 07 

Vários teóricos se dedicaram ao estudo das relações interpessoais no ambiente organizacional. Umas das 

propostas afirma que “uma organização é uma ficção legal; são indivíduos que atuam nela, que faz com que 

ela seja eficiente, eficaz e efetiva”. Sendo uma empresa composta de pessoas com suas particularidades, em 

uma organização de trabalho, não é objeto direto de investigação os seguintes aspectos: 
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a) As expectativas que as pessoas têm sobre as relações de trabalho 

b) As atitudes e valores das pessoas que trabalham juntas 

c) A vida e os problemas pessoais das pessoas que trabalham juntas 

d) O nível de satisfação com o trabalho vivenciado pelo funcionário 

 

QUESTÃO 08 

O estudo do comportamento organizacional explora uma ampla gama de temas que incluem: 

I. Fenômenos baseados no indivíduo, como percepção e personalidade. 

II. Processos interpessoais e de grupos de trabalho, como poder e liderança. 

III. Movimentos do mercado, como estratégias de branding. 

IV. Fenômenos da sociedade moderna, como desigualdade e violência social. 

Está correto o que consta APENAS em: 

a) I e II 

b) II e IV. 

c) II e III. 

d) I e III. 

 

DISCIPLINA: ESTATÍSTICA/PROF. ONIVALDO BATISTA 

QUESTÃO 09 

A seguir, são apresentadas frases, em que o destaque em negrito é uma variável e o destaque em itálico, a 

população. Em cada frase, classifique as variáveis em: (N) para variável qualitativa nominal, (O) para 

variável qualitativa ordinal, (D) para variável quantitativa discreta ou (C) para variável quantitativa 

contínua. 

1. (  ) Salário dos funcionários de uma empresa 

2. (  ) Número de peixes de um aquário  

3. (  ) Número de pés de café de uma fazenda  

4. (  ) Mês de aniversário dos alunos da segunda série do Ensino Médio de sua escola  

5. (  ) Cor dos cabelos dos alunos da segunda série do Ensino Médio de sua escola 

Após a classificação a sequência é: 

a)NCODD 

b)CDDON 

c)DCDNO 

d)OCDND 

 

QUESTÃO 10 

A Organização Mundial da Saúde utiliza o índice de massa corpórea (IMC) para a classificação de uma 

pessoa adulta, comparando sua massa e sua altura, conforme tabela a seguir. 

                                     
O cálculo desse índice é a razão entre a massa da pessoa, em kg, e o quadrado de sua altura, em metros.      

Em um grupo de 100 adultos, foram medidos os índices de massa corpórea, cujos resultados estão 

representados na tabela. 
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Complete a tabela de frequências com as colunas: frequência relativa, frequência relativa percentual, 

frequência acumulada, frequência relativa acumulada e frequência relativa percentual acumulada.     
Com base na tabela construída, a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência relativa 

percentual acumulada da classe [30, 40[ são, respectivamente, iguais a: 

a) 0,08; 8 e 8%  

b) 0,32; 40 e 40%  

c) 0,40; 50 e 50%  

d) 0,07; 95 e 95%  

 

QUESTÃO 11 

Unicamp-SP O gráfico a seguir exibe o lucro líquido (em milhares de reais) de três pequenas empresas A, B 

e C, nos anos de 2013 e 2014. 

                                            
Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que: 

a) A teve um crescimento maior do que C.  

b) C teve um crescimento maior do que B. 

c) B teve um crescimento igual a A.  

d) C teve um crescimento menor do que B. 

 

QUESTÃO 12 

(ENEM/2014) O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mede a variação dos custos dos 

gastos no período do primeiro ao último dia de cada mês de referência. O quadro a seguir mostra 

informações sobre o IPCA dos meses de janeiro a outubro de 2011. 
Mês/ano Índice do mês (em %) 

Out/2011 0,43 

Set/2011 0,53 

Ago/2011 0,37 

Jul/2011 0,16 

Jun/2001 0,15 

Maio/2011 0,47 

Abr/2011 0,77 

Mar/2011 0,79 

Fev/2011 0,80 

Jan/2011 0,83 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2019.1 

 

ADMINISTRAÇÃO/ 3º PERÍODO 

 

 
 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. 2011. (Disponível em www.portalbrasil/ipca.htm) 

De acordo com as informações dadas, a mediana e a média aritmética do ICPA, de janeiro a outubro de 

2011, são, respectivamente,  

a) 0,53 e 0,50.  

b) 0,50 e 0,53.  

c) 0,50 e 0,49.  

d) 0,49 e 0,50.  

 

DISCIPLINA: MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA/PROF. NÉLIO BARBOSA 

QUESTÃO 13 

Todo conhecimento coloca o problema da verdade. Desta forma, tanto o conhecimento científico, como o 

filosófico, religioso e popular buscam, de modos distintos, definir como as coisas são. Sobre este enunciado, 

pode-se afirmar que ele é: 

a) falso, porque somente a ciência consegue construir um saber correto.     

b) verdadeiro, porque todos os saberes, por caminhos diferentes, constroem a mesma explicação dos 

fenômenos.    

c) verdadeiro, porque os homens estabelecem diferentes posturas diante do real.     

d) falso, porque somente a ciência e a filosofia constroem um saber verdadeiro. 

 

QUESTÃO 14 

Um dos maiores dilemas que se atravessa no curso universitário é a produção de textos técnico-científicos, 

isto é, redigir documentos que demonstrem o andamento da compreensão das teorias discutidas ao longo dos 

cursos (ou disciplinas) (HENRIQUES & SIMÕES, 2002, p.31). Uma produção bem feita requer, além do 

domínio específico do tema e satisfatório conhecimento da língua instrumental (clareza, coesão, coerência) 

que o pesquisador saiba usar algumas técnicas facilitadoras, tais como:  

I. Fichamento, resumo, resenha.    

II. Internet: uso livre dos documentos encontrados    

III. Consulta: livros, revistas, artigos científicos, sites.     

Sobre isso, assinale a opção correta:  

a) Estão corretas as opções I  e III    

b) Estão corretas as opções II  e III   

c) Estão corretas todas as opções    

d) Estão corretas as opções I e II    

 

QUESTÃO 15 

O Projeto de pesquisa é uma etapa essencial de construção da atividade científica. Ele antecede a fase de 

pesquisa e informa quais são as intenções do  pesquisador.  

Assinale abaixo a opção  que adequadamente descreve as partes essenciais de um projeto de pesquisa:  

a) Objetivos, revisão bibliográfica, cronograma, análise de dados, referência bibliográfica   

b) Objetivos, elaboração de conclusão e resumo, metodologia, referência bibliográfica    

c) Objetivos, justificativa, metodologia, cronograma, referência bibliográfica     

d) Objetivos, metodologia, resultados, discussão de resultados e conclusão, referência bibliográfica   

 

QUESTÃO 16 

São chamados pré-textuais todos os elementos que contêm informações e ajudam na identificação e na 

utilização da monografia. São considerados elementos pré-textuais obrigatórios de uma monografia 

a) Capa, folha de rosto, Sumário     

b) Folha de rosto, folha de aprovação, agradecimentos    

c) Capa, epígrafe, resumo em Língua Estrangeira   

d) Capa, dedicatória, resumo em Língua Vernácula 

http://www.portalbrasil/ipca.htm
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DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL/PROF. RONALDO 

QUESTÃO 17 

Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de uma hospedagem do tipo pousada 

no terreno que possuía em Matinhos. Roberto contratou um arquiteto para mobiliar a pousada, fez cursos de 

hotelaria e, com os ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou. Ele também contratou um 

desenvolvedor de sites de Internet e um profissional de marketing para divulgar sua pousada. Desde então, 

Roberto dedica-se exclusivamente à pousada, e os resultados são promissores. A pousada está sempre cheia 

de hóspedes, renovando suas estratégias de fidelização; em breve, será ampliada em sua capacidade. 

Considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, assinale a afirmativa correta.  

a) A atividade não pode ser considerada empresa em razão da falta tanto de profissionalismo de seu titular 

quanto de produção de bens. 

b) A atividade não pode ser considerada empresa em razão de a prestação de serviços não ser um ato de 

empresa. 

c) A atividade pode ser considerada empresa, mas seu titular somente será empresário a partir do registro na 

Junta Comercial. 

d) A atividade pode ser considerada empresa e seu titular, empresário, independentemente de registro na 

Junta Comercial. 

 

QUESTÃO 18 

Segundo a doutrina, o direito comercial não se formou em uma única época nem no meio de um só povo. A 

cooperação de todos os povos em tempos sucessivos, firmada fundamentalmente nas bases econômicas, é 

que o constituíram e lhe imprimiram o caráter autônomo. Com relação ao direito comercial e ao empresário, 

assinale a opção correta.  

a) Os funcionários públicos estão proibidos de exercer atividade empresarial, de acordo com a CF e normas 

específicas; contudo, a proibição diz respeito ao efetivo exercício da atividade empresarial, não existindo 

restrição quanto ao fato de o funcionário público ser simplesmente acionista ou quotista de sociedade 

empresária. 

b) Nos termos do Código Civil, somente podem exercer a atividade empresarial os que estiverem em pleno 

gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos, não havendo possibilidade de menor de dezoito 

anos exercer a atividade empresarial. 

c) O cosmopolitismo, a onerosidade, a informalidade e a fragmentação são as principais características do 

direito comercial. Com relação às espécies de autonomia no direito comercial, a doutrina destaca a 

autonomia substancial, que é identificada pela existência de um corpo legislativo codificado. 

d) Empresário é definido na lei como o profissional que exerce atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou serviços. Para a doutrina, também será empresário aquele que organizar 

episodicamente a produção de certa mercadoria, mesmo destinando-a à venda no mercado. 

 

QUESTÃO 19 

No atual cenário brasileiro, não há dúvidas de que a figura do empresário é deveras importante para a 

economia, desde a importância no que diz respeito a geração de empregos, até o pagamento de tributos e 

circulação de produtos, serviços e moeda no País. Sobre a figura do empresário no Brasil, qual alternativa 

está de acordo com o Código Civil brasileiro? 

a) Ainda que representado ou assistido, o incapaz não pode continuar a empresa antes exercida por ele 

enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança.  

b) Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou 

artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 

elemento de empresa. 

c) Caso venha a admitir sócios, o empresário individual não poderá solicitar ao Registro Público de 

Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, 

devendo encerrar suas atividades como empresário individual e abrir posteriormente a sociedade empresária. 
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d) Não há tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural. 

 

QUESTÃO 20 

Marina é dona de um laboratório especializado em exames patológicos, que realiza a pedido de médicos e 

hospitais. Fábio é agricultor, com atividade voltada à montagem de cestas de legumes e verduras orgânicas, 

a serem vendidas em feiras e supermercados. Quanto a essas atividades, 

a) são ambas empresariais, pois Marina exerce profissão de natureza científica, mas visando ao lucro e 

constituindo elemento de empresa, enquanto Fábio exerce atividade econômica organizada, para a produção 

e circulação de bens. 

b) são ambas empresariais, pois Marina exerce profissão de natureza científica, mas visando ao lucro e 

constituindo elemento de empresa, enquanto Fábio exerce atividade econômica organizada, para a produção 

e circulação de bens. 

c) somente a conduta de Fábio é empresarial, já que se trata de atividade econômica organizada para a 

produção de bens, enquanto a atividade de Marina é científica, que não se considera empresarial. 

d) nenhuma delas é empresarial, já que a atividade de Marina é científica, que não se considera empresarial, 

e a de Fábio é meramente agrária, também não caracterizada como tal. 

 
DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS/PROF.WILYAN MILAN 

QUESTÃO 21 

Pós Segunda Guerra Mundial a visão das empresas quanto ao estoque modificou, passando de fator comum 

para extremamente relevante. Portanto, é possível elucidar que o estoque se tornou fator estratégico dentro 

das empresas. No que tange a estoque assinale a assertiva incorreta: 

a) estoque é todo bem físico dentro da empresa. 

b) estoque é capital imobilizado e seu excesso prejudica o capital de giro dentro da empresa. 

c) estoque de segurança oferece uma margem de segurança a empresa para possíveis variações no consumo 

ou lead time de entrega. 

d) a matéria-prima adquirida em consignação não é considerada estoque da empresa. 

 

QUESTÃO 22 

As empresas que operam com demanda sazonal, sofrem influencias externas em determinada época, ou seja, 

fatores como o clima alteram seja para mais ou menos o comportamento de consumo. Neste tocante, há 

necessidade de um método específico para previsão da demanda, cita-se “método de ajustamento sazonal”. 

Tomando como premissa tal método assinale a alternativa correta quanto ao consumo do trimestre que 

possui sazonalidade.  

 
TRIMESTRE Coeficiente médio de sazonalidade Previsão de vendas trimestral 

1º 0,65  

2º 1,90  

3º 0,70  

4º 0,75  

VENDAS TOTAIS 2019 40.000 

MÉDIA TRIMESTRAL DE VENDAS 2019  

 

a) 6.500 unidades.  

b) 19.000 unidades. 

c) 76.000 unidades. 

d) 12.000 unidades. 
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Preencha os quadros abaixo e responda as questões 23 e 24 

 
MÉDIA MÓVEL SIMPLES 

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 
Consumo 400 300 290  
Previsão 390 330 270  
Erro 10 -30 20  
Erro Acumulado 10 20 40  
Erro absoluto 10 30 20  
Erro absoluto acumulado 10 40 60  
Erro absoluto acumulado médio 10 20 20  
Sinal de rastreamento 

(Erro acumulado/Erro absoluto acumulado médio) 

1 1 2  

* Após o fechamento do mês de abril apurou-se o consumo de 320 unidades. 

* Faça a MMS com base nos últimos três meses. 

 
MÉDIA MÓVEL PONDERADA 

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

Consumo 400 300 290  

Previsão 390 330 270  

Erro 10 -30 20  

Erro Acumulado 10 20 40  

Erro absoluto 10 30 20  

Erro absoluto acumulado 10 40 60  

Erro absoluto acumulado médio 10 20 20  

Sinal de rastreamento 

(Erro acumulado/Erro absoluto acumulado médio) 

1 1 2  

* Após o fechamento do mês de abril apurou-se o consumo de 320 unidades. 

* Faça a MMP com as ponderações 0,5; 0,3; 0,2. 
MÉDIA MÓVEL EXPONENCIAL 

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

Consumo 400 300 290  

Previsão 390 330 270  

Erro 10 -30 20  

Erro Acumulado 10 20 40  

Erro absoluto 10 30 20  

Erro absoluto acumulado 10 40 60  

Erro absoluto acumulado médio 10 20 20  

Sinal de rastreamento 

(Erro acumulado/Erro absoluto acumulado médio) 

1 1 2  

 

* Após o fechamento do mês de abril apurou-se o consumo de 320 unidades. 

* Faça a MMEXP com α = 0,5. 

 

QUESTÃO 23 

Há diversas formas de se estimar uma demanda, seja por abordagem qualitativa ou quantitativa, sendo que 

há possibilidade do uso concomitante de ambas as abordagens. Entre os métodos pertinentes a abordagem 
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quantitativa cita-se, Método da Média Móvel Simples (MMS) que estima os valores com base na média 

simples dos consumos, exemplo, (PrevisãoAbril = ConsumoMarço + ConsumoFevereiro + ConsumoJaneiro), Média  

                                                                           3 

Móvel Ponderada (MMP) que estima os valores com base na média ponderada dos consumos, exemplo, 

(PrevisãoAbril = ConsumoMarço x Peso + ConsumoFevereiro x Peso + ConsumoJaneiro x Peso) e Média Móvel 

Exponencial (MMEXP) que estima os valores com base na previsão anterior somado ao percentual de 

pessoas que alteraram o comportamento (PrevisãoAbril = PrevisãoMarço + α x (ConsumoMarço - PrevisãoMarço). 

Com base em tais informações calculadas as previsões de demanda para abril pelos três métodos 

apresentados, atentando-se as observações no rodapé dos quadros, a alternativa que apresenta os corretos 

resultados é: 

a) MMS = 330; MMP = 348; MMEXP = 300. 

b) MMS = 330; MMP = 348; MMEXP = 280. 

c) MMS = 330; MMP = 315; MMEXP = 280. 

d) MMS = 330; MMP = 315; MMEXP = 300. 

 

QUESTÃO 24 

Considerados os cálculos acima apresentados julgue a afirmativa incorreta: 

a) Considerado o erro acumulado o melhor método a ser adotado é o método da média móvel simples. 

b) O método que apresenta a maior previsão de consumo para o mês de abril é o método da média móvel 

simples.  

c) Considerado como critério de decisão o erro absoluto acumulado o melhor sistema de previsão é da média 

móvel ponderada. 

d) Entre os três métodos, aquele que apresente o maior erro absoluto acumulado é a média móvel simples, 

logo o pior método a ser adotado. 

 

 

DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS/PROFª BÁCIMA SIMÃO 

QUESTÃO 25 

Tradicionalmente, podemos apresentar os seguintes componentes da estrutura organizacional: 

I. Sistema de responsabilidade: responsabilidade é a atuação profissional de qualidade nos trabalhos e de busca 

de resultados, com ou sem cobrança por parte de terceiros. Correlaciona-se à situação de um subordinado assumir 

determinada responsabilidade e ter de prestar contas à pessoa que lhe atribuiu a referida responsabilidade. O 

sistema de responsabilidades é o resultado da alocação das atividades, sendo constituído por: 

departamentalização (agrupamento das atividades), linha e assessoria (relação das atividades de linha e de staff 

ou apoio) e descrição das atividades (especialização do trabalho). 

II. Sistema de autoridade: a autoridade é o direito formal e legítimo de tomar decisões, dar ordens e alocar 

recursos para alcançar objetivos organizacionais desejados. O sistema de autoridades significa a relação de 

autoridade na organização. É o resultado da distribuição do poder, apresentando os seguintes aspectos básicos: 

amplitude de controle (número de subordinados que um chefe pode supervisionar), delegação (transferência de 

autoridade, criando o correspondente descompromisso pela execução da tarefa delegada), centralização e 

descentralização do poder decisório e níveis hierárquicos (conjunto de cargos com o mesmo nível de autoridade).  

III. Sistema de comunicação: a comunicação é o processo interativo em que dados, informações, consultas e 

orientação são trocadas entre as pessoas, unidades organizacionais e agentes externos à empresa. Nesse contexto, 

o sistema de comunicações é o resultado da interação entre as unidades organizacionais e responde perguntas 

como o que, como, quando, de quem, para quem, porque e quanto será/deve ser comunicado. 

IV. Sistema de decisão: sustenta o processo decisório dos executivos, envolvendo aspectos como oportunidade 

da decisão, nível onde será tomada, executivos que devem participar das decisões, etc. Esse sistema é o resultado 

da ação sobre as informações. 

Sobre os componentes de uma estrutura organizacional, analisando as assertivas acima, julgue a 

alternativa correta. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
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b) Todas as assertivas estão incorretas. 

c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.  

d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 26 

Acerca dos conceitos de amplitude administrativa, também denominada amplitude de controle ou amplitude de 

comando, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:  

I – A amplitude de controle menor é mais adequada para trabalhos rotineiros e previsíveis do que amplitude de 

controle maior.  

II – A amplitude de controle maior é mais adequada para trabalhos com necessidade de criatividade e inovação.  

III – A amplitude de controle maior é indicada para trabalhos que necessitem de supervisão e orientação 

frequente.  

IV – A amplitude de controle menor tem um custo administrativo menor, se comparada a uma amplitude de 

controle maior.  

V – A amplitude de controle menor implica na utilização de sistemas de apoio e suporte consistentes e precisos, 

indispensáveis para a execução das atividades. 

a) Todas as assertivas estão incorretas. 

b) Todas as assertivas estão corretas. 

c) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

d) As assertivas II e IV estão incorretas. 

 

QUESTÃO 27 

Estrutura organizacional é a maneira como as atividades da organização são divididas, organizadas e 

coordenadas. É a constituição que assegura a divisão e a gestão das atividades dos membros da organização. 

Funciona como um sistema integrado por partes. Estas partes podem ser denominadas de departamentos. Vários 

são os caminhos possíveis quando falamos em departamentalização nas organizações. Com relação às diferentes 

abordagens, assinale a opção correta. 

a) A estrutura organizacional que combina as formas de departamentalização funcional e de produto ou projeto 

na mesma estrutura organizacional é chamada de holística. 

b) Na departamentalização por produto, consideram-se prioritariamente como critério de composição, as áreas 

funcionais da organização. 

c) A departamentalização territorial é caracterizada pelo fracionamento das operações da organização em 

componentes temporais. 

d) Na departamentalização por processos, as divisões organizacionais são estabelecidas levando-se em 

consideração as atividades operacionais executadas. 

 

QUESTÃO 28 

A área de Organização, Sistemas e Métodos (OSM) surgiu como uma necessidade natural para as entidades se 

organizarem de forma mais eficiente. Sobre o tema, analise as afirmativas e marque C (CERTA) ou E 

(ERRADA). 

( ) Está no campo de atuação da OSM montar e reformular estruturas organizacionais, buscando eficiência em 

sua estrutura. 

( ) Um bom profissional de OSM é uma peça importante para Implantar e controlar métodos voltados para a 

elevação da produtividade.  

( ) A elaboração de gráficos organizacionais, como organogramas, fluxogramas e demais diagramas, faz parte do 

campo de atuação do profissional de OSM. 

( ) O profissional de OSM pode ter, entre as suas atividades, a tarefa de racionalizar e simplificar os métodos de 

trabalho. 

Pode-se afirmar que: 

a) todas estão certas. 

b) somente uma está certa. 

c) somente duas estão certas. 

d) nenhuma está certa. 


