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DISCIPLINA: JOGOS EMPRESARIAIS 

PROF. WILLYAN 
QUESTÃO 01 
Na Green Supply Chain Management (gestão de cadeia de suprimentos verde) há um processo que retorna os materiais 
em seu fim de vida útil, pós-consumo, pelos canais de distribuição, para que haja a reciclagem e posterior reutilização 
ou descarte ambientalmente sustentável dos resíduos sólidos. Este processo logístico é denominado: 
a) Logística Organizacional. 
b) Logística Reversa. 
c) Logística de Manufatura. 
d) Logística de Zoneamento. 
 
QUESTÃO 02 
Medir o desenvolvimento de um país requer pensar além do crescimento econômico, ou seja, não aferir o 
desenvolvimento com base apenas no Produto Interno Bruto (PIB), logo se faz necessário avaliar os Índices de 
Desenvolvimento Sustentável (IDS) que contemplem o triple bottom line, ou seja, o desenvolvimento nas perspectivas: 
a) econômica, financeira e ambiental. 
b) financeira, tecnológica e ambiental. 
c) econômica, social e ambiental. 
d) financeira, tecnológico e social. 
 
QUESTÃO 03 
Uma determinada empresa trabalha com o Sistema de Revisão Contínua de estoque, determinando como política um 
Lote de Compra (LC) de 3000 unidades para um Intervalo de Ressuprimento (IR) de 20 dias, sabendo-se que o Estoque 
Mínimo (EMIN) é de 200 unidades e o Tempo de Ressuprimento (TR) é de 4 dias. Quais respectivamente são os 
volumes de Estoque Máximo (EMÁX), Estoque Médio (EMÉD) e Ponto de Pedido (PP). 
a) 3200; 1700; 800. 
b) 3000; 1700; 600. 
c) 3200; 1600; 800. 
d) 3000; 1600; 600. 
 
QUESTÃO 04 
A classificação ABC é um método que se baseia em priorização de custos dos itens em estoque. A ferramenta preconiza 
que a Classe A possui cerca de 20% de itens com representatividade de 70% dos custos, a Classe B 30% dos custos 
com representatividade de 20% nos custos, enquanto a Classe C 50% dos itens com representatividade de 10% dos 
custos. Com base nos dados apresentados assinale a alternativa incorreta. 
a) A classe A tem atenção prioritária, uma vez que possui menor volume de estoque com maior representatividade em 
custo. 
b) A classe A em um inventário rotativo deve ser totalmente contada, pois a classe necessita de um controle rígido. 
c) Em um controle de estoque a prioridade deve ser alta para a classe A, intermediária para a classe B e menos 
importante para a classe C. 
d) A classificação ABC possibilita uma gestão dos custos e criticidade do estoque. 
 
QUESTÃO 05 
Há cinco modais de transporte, sendo estes: aéreo, rodoviário, aquaviário, dutoviário e ferroviário. No Brasil, conforme 
dados de 2013 da CNT, há uma concentração de 61,1% do transporte no modal rodoviário, o que eleva o custo Brasil. 
Dentre as características que determinam a concentração do transporte brasileiro no modal rodoviário, excetua-se: 
a) volume. 
b) capilaridade. 
c) disponibilidade. 
d) frequência 
 
QUESTÃO 06 
A estrutura dos sistemas de distribuição é uma questão importante a ser considerada em gestão logística, sendo que 
eles podem ser escalonados ou diretos. As assertivas a seguir tratam desses sistemas, analise-as e marque a alternativa 
correta.   
I. Sistemas de distribuição escalonados podem contar com instalações de armazenagem conhecidas como “Centros de 
Distribuição Avançado", onde cargas consolidadas provenientes de locais de curta distância são fracionadas para 
distribuição em clientes distintos em locais geográficos distantes. 
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II. A gestão do estoque nos sistemas escalonados deverá, também, atentar para questões pertinentes ao giro dos 
estoques; pois produtos de elevado custo e baixa rotatividade devem se manter, geralmente, nos armazéns centrais 
tendo maior estoque nos Centros de Distribuição Avançados de produtos de menor custo e giro mais elevado. 
III. Os sistemas diretos de distribuição podem fazer uso de instalações do tipo Transit Point que apenas recebem 
carregamentos consolidados e os separam para entregas locais funcionando como uma instalação de passagem, mas 
com características que lembram os Centros de Distribuição Avançados. 
Assinale a alternativa em que toda(s) a(s) assertiva(s) está(ão) CORRETA(S):  
a) Apenas as assertivas I e III. 
b) Apenas a assertiva II. 
c) Apenas as assertivas II e III. 
d) Apenas a assertiva III. 

 
DISCIPLINA: DIAGNÓSTICO E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

PROFª JUSCENI 
QUESTÃO 07 
A Empresa LCL Petróleo Ltda. deseja reduzir seus custos de manutenção de motores em seus diversos poços de 
exploração petrolífera espalhados pelo Brasil. Para tanto contratou os serviços do Sr. Guilherme, especialista e 
consultor na área. Usou algumas características inerentes aos serviços de consultoria. Que são: 
a) Serviço Imparcial, relacionamento interpessoal, aconselhamento, análise dos fatos e busca de soluções. 
b) Serviço parcial, relacionamento pessoal, imposição, análise dos fatos e busca de soluções. 
c) Busca de soluções, análise do problema, serviço parcial e relacionamento pessoal. 
d) habilidades para resolução do problema, serviço imparcial, imposição, análise dos fatos. 
 
QUESTÃO 08 
No processo de diagnóstico organizacional, não basta conhecer o ambiente externo, é preciso conhecer as condições 
internas da empresa e, prioritariamente, no nosso dia a dia, muitas são as vezes em que nós mesmos agimos como 
consultores ou buscamos algum consultor para nos ajudar com nossas dúvidas. No simples fato de pedir opinião sobre 
qual roupa usar, ou ainda dizer a alguém o que pensa sobre determinado assunto que diz respeito à sua vida, essas são 
maneiras informais de se ter consultoria no nosso cotidiano. Como objetivos específicos, a consultoria empresarial 
propõe: 
a) elaborar um diagnóstico das áreas funcionais da empresa em questão; identificar seus pontos fortes e pontos fracos; 
identificar suas ameaças e oportunidades; propor soluções e mudanças específicas para as áreas julgadas mais 
necessitadas após a análise.  
b) identificar suas ameaças e oportunidades; propor soluções e mudanças para as áreas funcionais; elaborar 
diagnóstico das áreas produtivas em questão, identificar pontos fracos e fortes. 
c) elaborar um diagnóstico das áreas funcionais da empresa em questão; identificar seus pontos fortes e pontos fracos; 
identificar ameaças e conflitos; propor soluções para cada problema específicos que julgar se necessário. 
d) elaborar diagnóstico das áreas produtivas em questão, identificar pontos fracos e fortes; constatar oportunidades 
e ameaças; identificar as mudanças cabíveis e propor soluções endógenas. 
 
QUESTÃO 09 
Inicialmente, os papéis desempenhados pelo empreendedor que começa seu próprio negócio são: empreendedor, 
empresário, executivo e empregado. Contudo, esses papéis possuem significativas variações em função do modelo de 
empreendimento escolhido. Assim, apesar de o empreendedor iniciante assumir os quatro papéis simultaneamente, 
os papéis de empreendedor e empresário são destaque em negócios altamente inovadores, destinados ao lançamento 
de produtos ou serviços. Enquanto os papéis executivo e empregado são, geralmente, preponderantes em negócios 
mais seguros e consequentemente, menos inovadores, como é o caso da aquisição de uma franquia. Nesse contexto 
faça a correta associação dos papéis desempenhados pelo empreendedor com as respectivas características quanto à 
atuação e riscos assumidos por cada um deles, que estão listados a seguir: 
DEGEN, Ronald Jean. Empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo: Pearson, 2009. 
I. Empreendedor 
II. Empresário 
III. Executivo 
IV. Empregado 
( ) Financia o desenvolvimento do negócio. Assume (só) o risco financeiro do negócio 
( ) Lidera o desenvolvimento do negócio. Assume todos os riscos do negócio 
( ) Executa o trabalho para desenvolver o negócio. Assume (só) o risco do emprego no negócio 
( ) Gerencia o trabalho para o desenvolvimento do negócio. Assume (só) o risco profissional do negócio 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo. 
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a) II, I, III, IV 
b) II, I, IV, III 
c) I, II, IV, III 
d) I, II, III, IV 
 
QUESTÃO 10 
O empreendedorismo pode ser entendido como a capacidade de aproveitar oportunidades, buscar inovações, 
desenvolver e realizar visões com o objetivo de atingir um desempenho superior. 
POR ISSO 
II - O empreendedorismo não se aplica ao setor público, uma vez que não se deve governar uma nação como quem 
administra uma organização privada, já que os governos e seus governantes são gestores públicos e não empresários. 
Sobre as asserções, é correto afirmar que 
a) as duas são falsas. 
b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 
c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma consequência da primeira. 
 
QUESTÃO 11 
Hoje, mais do que anteriormente, o trabalho em equipe tem sido incentivado em praticamente todas as áreas da 
atividade humana. Vários autores têm destacado as vantagens dessa forma de trabalho em relação ao trabalho 
individual. Apesar desse reconhecimento, na prática existem muitas dificuldades à sua realização. Em parte, isso se 
deve às diferentes percepções do que seja uma equipe e dos fatores que aumentam seu desempenho e garantem sua 
efetividade. A respeito dos fatores que afetam o desempenho e a efetividade da equipe, assinale a opção correta. 
a) Para se melhorar o desempenho de uma equipe de trabalho, recomenda-se restringir sua avaliação à atuação da 
equipe como um todo, recompensando-se os membros do grupo de forma igualitária. 
b) Para ser eficaz, uma equipe de trabalho deve prever um campo de atuação restrito de seus membros. 
c) O gestor que aumenta o salário de seus colaboradores necessariamente tem um incremento proporcional no 
desempenho deles. 
d) Um conjunto de pessoas que trabalham de forma coordenada e organizada e com objetivos comuns constitui uma 
equipe de trabalho, todavia essas condições não são suficientes para que essa equipe seja efetiva na realização das 
tarefas. 
 
QUESTÃO 12 
Quanto ao bom relacionamento entre os servidores de uma instituição, assinale a alternativa correta. 
a) Os problemas pessoais devem ser compartilhados com outros colegas no ambiente de trabalho. 
b) Dentro do ambiente de trabalho é importante saber tudo que acontece na vida do colega e compartilhar com os 
outros. 
c) O trabalho em equipe é uma ótima ação para melhorar o relacionamento entre os servidores. 
d) Deve-se evitar fazer amizades e conversas, pois trata-se de um ambiente de trabalho. 
 

DISCIPLINA: ANALISE DE INVESTIMENTOS 
PROFª KATIANE 

QUESTÃO 13 
O Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de órgãos que regulamenta, fiscaliza e executa as operações necessárias 
à circulação da moeda e do crédito na economia, com o importante papel de fazer a intermediação de recursos entre 
os agentes econômicos superavitários e os deficitários. Em 2019, houve uma reorganização nos ministérios. Assim, o 
conselho monetário nacional (CMN) passou a ser composto por:  
a) Ministro da economia, presidente do BACEN e pelo secretário especial de fazenda. 
b) Presidente do BACEN, e o ministro do planejamento, desenvolvimento e Gestão (MPOG). 
c) Ministro do planejamento, desenvolvimento e Gestão (MPOG) e Comitê de política monetária (COPOM). 
d) Comitê de política monetária (COPOM) e o secretário especial de fazenda. 
 
QUESTÃO 14 
O mercado financeiro oferece basicamente dois tipos de investimento, a renda fixa e a renda variável. Ambas são 
bastante interessantes e não devem ser descartadas pelo investidor. Sobre essas modalidades de investimentos avalie 
as asserções a seguir: 
I - Quando você aplica em um investimento de renda fixa, as regras de rentabilidade já estão definidas antes da compra 
do ativo. 
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II - Os ativos de renda variável são aqueles em que o investidor aplica sem ter certeza sobre a rentabilidade futura, 
mas que têm chances de uma rentabilidade maior. 
III - Entre as possibilidades de investimento em renda variável, estão os ativos do Tesouro Direto, que são títulos da 
dívida pública.  
IV - Entre as possibilidades de investimento em renda fixa estão os fundos de investimento de ações e multimercados. 
É correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II, III e IV.  
 
QUESTÃO 15 
Risco é conceituado como a possibilidade de prejuízo financeiro. Quanto ao retorno, é medido como o total de ganhos 
ou prejuízos dos proprietários decorrentes de um investimento durante um determinado período de tempo. Diante 
dessa afirmação, para reduzir o risco total de uma carteira que tenha uma correlação negativa, o investidor deverá: 
a) diversificar a carteira. 
b)  resgatar o portfólio. 
c) focar em carteira de variáveis. 
d) não correlacionar títulos. 
 
QUESTÃO 16 
O Custo de capital pode ser definido como os custos por recursos próprios ou de terceiros usados pela organização, 
para todo investimento deve preceder uma análise de viabilidade econômico-financeira, com o intuito de avaliar as 
possíveis alternativas de retorno ao capital investido que pode ser: 
a) 0% e 100%. 
b)  -100% e +100%. 
c) 0 e infinito ∞. 
d) -100% e infinito ∞.. 
 
QUESTÃO 17 
O Prazo de Retorno do Investimento (PRI) é calculado de forma absoluta, por meio de uma unidade de tempo e consiste 
numa modalidade de análise inversa à da rentabilidade. A empresa Álcool Gel Ltda. Fez um investimento que rende R$ 
36.500,00 ao ano e o valor do capital investido foi R$ 110.000,00. A empresa recuperar seu capital investido em:  
a) 3,01 anos. 
b) 2,5 anos. 
c) 1,5 anos. 
d) 3,5 anos. 
 
QUESTÃO 18 
A empresa XYZ investiu em uma aplicação financeira um valor inicial de R$ 80.000,00 e ao final do período um 
saldo total R$ 295,000,00. Qual o retorno sobre o investimento –ROI em percentual?  
a) 268,75% 
b) 368,75% 
c) 168,75 % 
d) 68,75% 

DISCIPLINA: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
TUTORA ALDENI 

QUESTÃO 19 
Em 1990, surgiu o conceito de cidadania corporativa – visa o dominante dos grupos de interesse relacionados a  
empresa. 
Nesse contexto, avalie as sentenças a seguir e a relação entre elas. 
I- As empresas passaram a na o ter total controle das forças que determinam seu trabalho, devido, justamente, a  maior 
circulaça o dos stakeholders e a  pressa o da sociedade. 
Porque 
II- a responsabilidade social e  considerada uma forma e tica de gesta o, que 
engloba as expectativas de alguns grupos de interesse (stakeholders), aliadas ao desenvolvimento empresarial e, 
concomitantemente, ao da sociedade. 
 
Acerca dessas afirmativas, assinale a opção correta. 
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a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 
b) Asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 
c) A asserção I e uma proposição verdadeira, e a II e uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
 
QUESTÃO 20  
Há diversas razões que podem incentivar uma empresa a adotar métodos de gestão socioambiental, porque, além 
dos interesses econômicos, existem outros estímulos. 
Sobre a gestão socioambiental analise as afirmativas e julgue-as em V (Verdadeira) e F (Falsa). 
I- A gestão das questões socioambientais em organizações deve ser realizada por profissionais competentes, 
observando-se vários quesitos, nas diversas esferas que a compõem. 
II- Os modelos de gestão socioambiental permitem orientar as decisões sobre como, quando, onde e com quem abordar 
os problemas ambientais. 
III- É impossível criar um modelo que satisfaça às necessidades da organização, de acordo com a realidade na qual ela 
está inserida. 
IV- Um modelo de gestão deve ser criado com base em pressupostos fundamentais, levando-se em conta que a 
organização é imutável à influência das variáveis ambientais e suscetível a influência dos stakeholders (clientes, 
fornecedores, empregados, acionistas e comunidade local). 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e IV 
d) III e IV 

DISCIPLINA: TÓPICOS EMERGENTES 
PROFª DANIELA 

QUESTÃO 21  
Duas das características da modernidade ______________ são: a substituição da ideia de coletividade e de solidariedade 
pelo ____________; e a transformação do cidadão em _____________. Nesse contexto, as relações afetivas se dão por meio de 
laços momentâneos e volúveis e se tornam superficiais e pouco seguras. 
As palavras que completam o pensamento de Zygmunt Bauman são, correta e respectivamente: 
a) sólida ... individualismo ... consumidor 
b) líquida ... revanchismo ... consumidor 
c) sólida...individualismo...produtor. 
d) líquida...individualismo...consumidor. 
 
QUESTÃO 22  
A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir toda realização humana, 
uma evidente degradação do ser para o ter. A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados 
da economia, leva a um deslizamento generalizado doter para o parecer, do qual todo ter efetivo deve extrair seu 
prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, toda realidade individual tornou-se social, diretamente 
dependente da força social, moldada por ela. 
DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. 
Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto é o(a) 
a) valorização dos conhecimentos acumulados. 
b) exposição nos meios de comunicação. 
c) aprofundamento da vivência espiritual. 
d) fortalecimento das relações interpessoais. 
 
QUESTÃO 23  
Escândalos sobre a exposição de dados dos usuários do Facebook alimentaram os debates sobre a privacidade nas 
redes sociais, um tema que se conecta com a questão do poder e suscita preocupações sobre o quanto as pessoas e 
suas relações tornam-se expostas ou protegidas com o uso das novas tecnologias de informação. 
Com base nos conhecimentos sociológicos sobre redes sociais e sociedade contemporânea, assinale a alternativa 
correta.  
a)  A revolução tecnológica atual originou-se da resistência social à reestruturação global do capitalismo e moldou-se 
pela lógica da liberdade em oposição aos interesses mercantis. 
b) As interações via redes sociais tornam mais fluidas as fronteiras entre as esferas pública e privada no mundo 
contemporâneo. 
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c) A força política das fake news, nas recentes eleições presidenciais nos EUA, teve como motor a ausência de medidas 
estatais e privadas para regular os termos de uso das redes sociais. 
d) Os sistemas de comunicações digitais, ao criarem novos espaços de diálogo sobre os problemas sociais, retiram do 
Estado sua principal função: o uso do monopólio legítimo da violência. 
 
QUESTÃO 24  
O conceito de “sociedade da comunicação” vem sendo delimitado com base nos seguintes componentes fundamentais, 
listados corretamente em: 
a) tecnológico, ideológico, político, econômico e cultural. 
b) sociológico, literário, político, econômico e artístico. 
c) artístico, filosófico, tecnológico, ideológico e institucional. 
d) administrativo, organizacional, político, sociológico e linguístico. 
 
QUESTÃO 25  
Considere o trecho abaixo da matéria "Sair da 'bolha' para ouvir opiniões políticas diferentes pode acentuar 
polarização, sugere estudo", publicada pela BBC News 
Pesquisadores das universidades de Duke, Brigham Young e Nova York, nos Estados Unidos, "mediram" mudanças no 
posicionamento ideológico de usuários do Twitter após a exposição a contas associadas a orientações oponentes − aos 
Democratas ou Republicanos, partidos majoritários no país e, em linhas gerais, mais associados à esquerda e à direita, 
respectivamente. Após o teste, republicanos apresentaram tendência substancial a manifestar posições mais 
conservadoras − em uma escala de sete pontos, um aumento de pelo menos 0,12 pontos (no caso de internautas que 
responderam aos questionários com mais assiduidade, o valor chega a 0,6 pontos; portanto, considera-se um intervalo 
de 0,11 e 0,59). 
Já entre os democratas, houve uma pequena acentuação em posições liberais, mas esta foi estatisticamente 
insignificante. (Disponível em: https://www.bbc.com) 
A sectarização política decorrente do isolamento do indivíduo em uma bolha digital de opiniões convergentes com a 
sua, gerando a sensação de estar sempre (e cada vez mais) certo, é facilitada tecnologicamente por 
a) uso de linguagem jornalística em conteúdos claramente falsos, dando credibilidade à mentira. 
b) baixo nível de instrução dos usuários, uma vez que o acesso é cada vez mais barato. 
c) algoritmos que selecionam o conteúdo a ser exibido por perfil e afinidades individuais. 
d) maior desejo de uso dos aparelhos e das redes digitais por pessoas engajadas politicamente. 
 
QUESTÃO 26  
Não há como negar que o desenvolvimento das tecnologias digitais trouxe um grande avanço para diversas áreas. Com 
o avanço tecnológico e, principalmente, as mídias digitais, a sociedade tem experimentado, como nunca antes na 
história, conceitos como velocidade e instantaneidade. Sobre esse assunto, é correto afirmar que 
a) as possibilidades de comunicação na cultura digital esgotaram-se quando passamos a ficar o tempo todo conectados. 
b) disputas e privilégios sempre existiram, porém, com o advento da internet, a sociedade experimentou a democracia 
e a liberdade de opinião em sua totalidade. 
c) a narrativa contínua, de tempo uniforme e constante e onde o tempo real do agora é o que prevalece, está dando 
lugar a uma narrativa da duração composta pelo passado, presente e futuro. 
d) a instantaneidade atinge a complexidade das organizações sociais, atingindo não só os meios de comunicação, como 
também a economia. 
 
 


