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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 
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30 A B C D 

31 A B C D 

32 A B C D 

33 A B C D 
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DISCIPLINA: GESTÃO DE PESSOAS II/PROFª ARIANE OLIVEIRA 

QUESTÃO 01 

“Ao fixarmos nossos objetivos para o curto prazo estamos em condições de refletir sobre a nossa carreira no 

longo prazo; normalmente esse longo prazo é fixado em cinco anos.” É importante quando falamos em 

carreira ter um plano de desenvolvimento, para este devemos traçar objetivos, custo, metas e entender quais 

competências deveram desenvolver. Pensando em desenvolvimento assinale a alternativa que refere-se a 

construção de um projeto de carreira. 

a) Estabelecimento de objetivos, autoconhecimento, projeto profissional e negociação de carreira. 

b) Armadilha profissional, autoconhecimento, projeto profissional, desconforto profissional. 

c) Visão restrita de oportunidade, compatibilidade, processo de escolha e negociação de carreira. 

d) Estabelecimento de objetivo, visão de oportunidade, projeto profissional e processo de escolhas. 

 

QUESTÃO 02 

À ideia de plano de carreira e metáfora de uma estrada plana, asfaltada e bem conservada, que se trilhada 

pela pessoa a conduzirá ao sucesso, à riqueza e à satisfação profissional. As carreiras podem ter vários 

desenhos e naturezas diferentes. Em uma função das entregas exigidas pelas organizações e pelo mercado, 

há carreiras de três categorias: operacionais, profissionais e gerenciais. Assinale a alternativa que caracteriza 

as carreiras profissionais. 

a) São carreiras ligadas às atividades-fim da organização; exigem o uso do corpo ou alto grau de 

estruturação. 

b) São carreiras ligadas às atividades de gestão da organização. Normalmente, as pessoas são oriundas do 

seu processo de crescimento demonstraram vocação e apetência para carreira gerencial.  

c) São carreiras ligadas intensamente aos pontos fortes do individuo, visando as competências técnicas 

adquiridas durante sua formação. 

d) São carreiras ligadas a atividades especificas; geralmente exigem pessoas com formação técnica ou de 

terceiro grau (superior). 

 

QUESTÃO 03 

Treinamento: é o processo educacional focado no curto prazo e aplicado de maneira sistemática e 

organizada através do qual as pessoas aprendem conhecimento, habilidades e competências em função de 

objetivos definidos. Alguns autores referem-se a uma área mais genérica chamada desenvolvimento, que 

pode ser dividida em educação e treinamento. Assinale a alternativa que se refere aos tipos de educação. 

a) Educação profissional, educação formal, formação profissional, desenvolvimento profissional e 

treinamento. 

b) Educação informal, educação formal, formação profissional, desenvolvimento profissional e 

treinamento. 

c) Educação profissional, formação profissional, desenvolvimento profissional e treinamento. 

d) Treinamento, formação profissional, educação formal, desenvolvimento informal e educação 

profissional. 

 

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) Suporte organizacional. 

c) Inovação em produtos. 

d) Orientada para clientes. 
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DISCIPLINA: GESTÃO ESTRATÉGICA EM FINANÇAS/PROFª KATIANE  

QUESTÃO 05 

(ENADE – ADAPTADA) Nem o nível de produção nem a linha de resultados são, por si sós, medições 

adequadas da administração e da empresa. Posição de mercado, inovação, produtividade, desenvolvimento 

do pessoal, qualidade, resultados financeiros, todos são cruciais ao desenvolvimento de uma organização e à 

sua sobrevivência. 

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

I - As decisões financeiras estratégicas refletem o planejamento estratégico organizacional, visto que devem 

manter coerência com os objetivos estratégicos traçados pela organização.  

POR QUE 

II - Um administrador financeiro, além de conhecer sua principal meta, deve entender as decisões a serem 

tomadas e suas extensões na organização e, optar estrategicamente qual o melhor cenário, investir recursos 

próprios da empresa, financiar ou distribuir lucros. 

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 06 

(ENADE – ADAPTADA) As demonstrações financeiras de uma empresa são preparadas e auditadas sob a 

suposição de que ela está e permanecerá em atividade por, no mínimo, um ano. No entanto, em tempos de 

crise econômico-financeira, espera-se que muitas empresas enfrentem dificuldades financeiras, que podem 

surgir quando elas financiam suas operações por meio de capital de terceiros, seja por meio da utilização do 

limite de cheque especial, seja por meio de linhas de crédito e empréstimos de grande porte. Se as empresas 

precisam constantemente dessas fontes de recursos e, por sua vez, os bancos, após avaliação, recusam-se a 

concedê-los, muitas empresas podem não conseguir manter as suas operações em atividade. Logo, 

I – Essa analise ocorre através das informações constantes no Balanço Patrimonial, que 

obrigatoriamente devera ser acompanhado pela Demonstração do Resultado do Exercício – DRE. 

POR QUE 

II - Ao demonstrar como foi formado o lucro ou prejuízo através do DRE é possível identificar as 

variações do patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial, e esta demonstração deve ser 

elaborada de forma adequada, seguindo o regime de caixa. 

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) Na Tabela 1, apresentam-se alguns valores apurados nas demonstrações contábeis de determinada 

empresa nos anos de 2016 e 2017. 

Tabela 1 – Valores das demonstrações contábeis da empresa 

Valores (R$) 

Demonstrações contábeis 2016 2017 

Ativo Circulante (AC) 1. 000,00 1. 200,00 

Passivo Circulante (PC) 1.500,00 1. 500,00 

Passivo Não Circulante 

(PNC) 

   300,00     100,00 

Patrimônio Líquido (PL)    200,00     400,00 

Receita Líquida (RL) 10. 000,00 10. 200,00 

Lucro Líquido (LL)   1. 500,00   1. 700,00 
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Na Tabela 2, mostra-se o comportamento dos índices de liquidez corrente, da participação no capital de 

terceiros e da margem líquida dessa empresa, nos referidos anos. 

 

Tabela 2 – Índices calculados pela empresa Índice 

Fórmula para cálculo do índice 2016 2017 

Liquidez Corrente AC/PC  0,667 0,800 

Participação do Capital de Terceiros 

(PC+PNC)/(PC+PNC+PL) 

0,900 0,800 

Margem Líquida LL/RL 0,150 0,167 

Com base nas tabelas apresentadas, avalie as afirmações a seguir. 

I. O aumento das vendas da empresa explica o aumento no índice de margem líquida. 

II. O aumento nos valores apurados pelo capital próprio explica o aumento no índice de liquidez corrente. 

III. A diminuição das dívidas de longo prazo explica a diminuição no índice de participação no capital de 

terceiros. 

É correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas.  

 

QUESTÃO 08 

(ENADE - ADAPTADA) O diretor financeiro da Alfa constituiu um grupo para analisar a gestão de 

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

mercado: as empresas ABC e XRZ, 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 (ABC e 

XRZ) e comparar os dados ao desempenho da Alfa. Esse processo visa definir o nível de estoque que deve 

ser mantido na Alfa, 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 2017 dessas organizações. 

 

Empresa ALFA ABC XRZ 

Giro de estoque 40 100 160 

Considerando que o custo anual das vendas de cada empresa é de R$ 16 000 000,00 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 ALFA, pois, enquanto ela precisa de R$ 400 

000,00 para financiar seus estoques, a ABC e a XRZ necessitam de R$ 160 000,00 e R$ 100 000,00, 

respectivamente. 

II. A empresa ABC 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 XRZ 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 menor rotatividade de estoque e 

maior 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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DISCIPLINA: GESTÃO DE PROJETOS/PROFª JUSCENI 

QUESTÃO 09 

De acordo Com a norma ISO 10.006 (Diretrizes para qualidade de gerenciamento de projetos): Projeto é “ 

um processo único, consistindo em um grupo de atividades coordenadas e controladas com data para início e 

término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de 

tempo, custo e recursos”.  Para o PMBoK®:  Projeto é “um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo”. Independentemente se você irá enfrentar o desafio de desenvolver 

um website, um programa para o YouTube, projetar um carro, um foguete, montar um blog ou fazer um 

update num sistema de informações ... você irá desenvolver um projeto. Pouco importa se esse projeto é 

grande ou pequeno, se dura anos ou dias, se seu orçamento é bilionário ou se atinge somente alguns reais, 

apartado disso, a partir do seu nascimento até sua operação, ele certamente passará pelas quatro fases do 

Ciclo de Vida de um Projeto. Que são respectivamente: 

a) Iniciação, planejamento, execução e encerramento. 

b) Planejamento, execução, controle e iniciação. 

c) Execução, direção, controle e organização. 

d) Iniciação, execução, organização e controle. 

 

QUESTÃO 10 

A administração de um projeto abrange dois aspectos principais. O primeiro deles é a administração de 

projetos em si, como sistema de recursos e ações que buscam entregar um produto dentro de um prazo.  

Como sabemos, o projeto é uma iniciativa temporária que exige o detalhamento das necessidades a serem 

atendidas, para que um escopo coerente possa ser definido e, em seguida, o prazo e o custo possam ser 

planejados. O segundo aspecto é o de gerenciar o projeto dentro de um contexto empresarial. Os projetos 

exigem sinergia, equipes coesas, divisão do trabalho, apoio da direção e coordenação de fornecedores 

(internos e externos). Para que o gerenciamento de projetos seja eficaz, o gerente de projetos deve possuir e 

aplicar uma relação extensa de conhecimento e habilidades, divididas em nove áreas. Que são: 

a) Integração, tempo, escopo, inovação, qualidade, gerenciamento de recursos humanos, comunicação, 

riscos e fornecimento,  

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

c) Integração, planejamento, custo, qualidade, inovação, comunicação, riscos, recursos humanos e 

fornecimento. 

d) Integração, tempo, escopo, controle, custos, planejamento, qualidade, gerenciamento de recursos 

humanos e fornecimento. 

 

QUESTÃO 11 

De acordo com dados do Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI) atualmente, 20% do Produto Interno 

Bruto (PIB) do mundo é investido na execução dos mais distintos tipos de projetos. Isso significa que 12 

trilhões de dólares de toda a riqueza mundial são gastos com o esforço de melhorar, criar ou construir algo, 

por meio da gestão de projetos. O PMI também indica que existem mais de 400 mil profissionais 

certificados no mundo, ainda assim, faltam pessoas qualificadas. Essa lacuna de bons especialistas pode 

colocar em risco 4,5 trilhões do PIB mundial. As ações da Administração de Projetos têm como meio de 

alcançar seus objetivos. Existem algumas metodologias que podem contribuir. Assinale a metodologia 

correta: 

a) ESTRATÉGIA: É o meio para se lidar com problemas infinitos; 

b) DOUTRINA: É a forma de raciocinar sobre a utilização de recursos e a realização de objetivos; 

c) HABILIDADE: Todas as pessoas que participam de projetos, podem estar informados com os princípios, 

os conhecimentos e as técnicas de Projetos. 

d) DISCIPLINA: Sistemática estabelecida sem a devida utilização do conhecimento, técnicas e conceitos às 

vezes usados no gerenciamento de projetos. 
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QUESTÃO 12 

Cada vez mais as empresas vêm observando que não é possível viver de apostas e fundamentar sua gestão 

em práticas intuitivas. Por isso, o gerenciamento de projetos surge como solução ao permitir que cada 

decisão de gerenciamento seja embasada em práticas recomendadas por especialistas e estratégias eficazes. 

Dentre os mais variados tipos de projeto pode-se alguns deles ser voltados para a Administração, pesquisa e 

desenvolvimento, construção, qualidade e manutenção. Escolha a alternativa correta: 

a) Qualidade: Novo automóvel, novo motor. 

b) Pesquisa e desenvolvimento: Feiras, Shows. 

c) Administração: Revisão de aeronaves. 

d) Construção: Prédios, usinas hidrelétricas. 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA/PROF. NÉLIO BARBOSA 
QUESTÃO 13 

Sobre o referencial teórico, analise as afirmativas a seguir: 

I. O referencial teórico é que possibilita fundamentar, dar consistência a todo o estudo. 

II. Tem a função de nortear a pesquisa, apresentando um embasamento da literatura já publicada sobre o mesmo tema. 

III. O referencial teórico não demonstra que o pesquisador tem conhecimento suficiente em relação a pesquisas 

relacionadas e a tradições teóricas que apoiam e cercam o estudo. 

IV. O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado, sob o aspecto teórico e de outros 

estudos e pesquisas já realizados (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

A alternativa correta é: 

a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 14 

A Metodologia de pesquisa vai muito além de uma série de normas técnicas a serem seguidas e tem como premissa o 

resgate do ato de pensar, da arte da leitura e interpretação de texto e principalmente ensinar a fazer captando o lado 

ético do saber humano. Sendo que a metodologia cientifica atém-se aos seguintes itens: 

a) Bagagem cultural e evolucionaria que a sociedade traz consigo, por meio da qual sabe-se constituir família, educar 

os filhos, alimentar-se, cuidar da saúde, sem ser pedagogo ou médico; 

b) História concreta, politicamente marcada, pois não se vê a realidade de modo neutro, mas postados em algum lugar 

da sociedade, tendo por trás de si historia que já passou, e a frente de si historia que esta por vir; 

c) Estatística aplicada à pesquisa, planejamento da pesquisa, teorias e modelos científicos, problemas, temas hipóteses, 

e variáveis, trabalhos de comunicação cientifica, tipologia do conhecimento, classificação da ciência; 

d) O procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos.  

 

QUESTÃO 15 

Objetivos podem ser gerais e específicos. Os gerais indicam o que se pretende ao final da pesquisa.  Os específicos 

indicam as etapas que levarão ao objetivo geral. Analise os objetivos abaixo e marque a opção correta:   

I - Levantar novas possibilidades terapêuticas para o tratamento da obesidade.   

II - Analisar as causas mais comuns que levam à obesidade.   

III - Explicar como o fator psicológico interfere na obesidade.  

a) I e II são específicos e III é geral.   

b) I é geral e II e III são específicos.   

c) I e II são gerais e III é específico.   

d) I é específico e II e III são gerais.   

 
DISCIPLINA: COMÉRCIO EXTERIOR/PROF. CLEBER VERGÍNIO 

QUESTÃO 16 

A teoria do comércio de David Ricardo ficou conhecida como teoria das vantagens comparativas. 

Para o teórico, em um sistema comercial perfeitamente livre, cada país naturalmente dedicará seu capital e 
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seu trabalho à atividade que lhe seja mais benéfica. Na tabela a seguir, estão computadas as horas de 

trabalho necessárias para a produção de uma unidade de vinho e de uma unidade de tecido na Inglaterra e 

em Portugal. São ainda indicados os preços relativos do tecido e do vinho, de acordo com a teoria do valor-

trabalho (ENADE, 2018). 

 

 
Nesse contexto, considerando a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, assinale a opção 

correta. 

a) A Inglaterra tem vantagem absoluta na produção de tecido e Portugal tem vantagem absoluta na produção 

de vinho. 

b) O livre comércio permite que os dois países obtenham vantagens, uma vez que o preço do vinho será $ 

1,20, e o preço do tecido, $ 1,12. 

c)  O livre comércio melhora os ganhos dos dois países, uma vez que, por exemplo, Portugal pode produzir 

vinho por $ 0,88 e vender a $ 1,20 na Inglaterra. 

d) A razão entre o preço do vinho e o do tecido em Portugal demonstra que a produção de uma unidade de 

vinho requer 88% do trabalho necessário para a produção de uma unidade de tecido nesse país. 

 

QUESTÃO 17 

Milhões de pessoas vão todas as semanas às lojas Wal-Mart, que possuem novecentos empregados proibidos 

de se sindicalizarem. Os trabalhadores da empresa McDonald’s são tão desprezados como a comida que 

servem. Eles também não podem se sindicalizar. Na Malásia, o governo criou a “União Livre”, uma 

organização do setor eletrônico independente de sindicatos. No Brasil, de cada cinco operários da 

Volkswagen, só um é empregado da empresa. A China produz a metade de todas as bonecas Barbie do 

mundo com 300 empresas terceirizadas. Oito de cada dez novos empregos na Argentina estão sem nenhuma 

proteção legal (UFMG, 2009).                                
                                                                     GALEANO, E . Os Direitos dos trabalhadores: um tema para arqueólogos? (Adaptado) 

 Considerando o texto e conhecimentos sobre a questão, é CORRETO afirmar que: 

a) A globalização reorganizou o mercado de trabalho, com intensa desregulamentação trabalhista.  

b) A globalização resultou em uma desconcentração espacial da indústria e da tecnologia.  

c) As condições de trabalho melhoraram na China com as terceirizações ocorridas.  

d) As mudanças trabalhistas ocorreram somente nos países da periferia do capitalismo. 

 

QUESTÃO 18 

Uma das questões mais polêmicas da política externa do Governo brasileiro é a eventual adesão do País a 

ALCA – Área de Livre Comércio das Américas. Alguns analistas favoráveis à formação desse bloco 

argumentam que a ampliação do comércio permitirá ao Brasil explorar mais adequadamente suas vantagens 

comparativas. Nesta concepção, o estabelecimento do livre comércio entre dois países (ENADE, 2003). 

a) Gera a diversificação na pauta de exportações, especialmente se é baixa a mobilidade dos fatores de 

produção. 

b) É preferível à autarquia, mesmo que existam vantagens absolutas de custo na produção de todos os bens. 

c) Provoca perdas para o país que se especializa na produção de bens superiores. 

d) Diminui necessariamente o bem-estar dos países envolvidos. 

QUESTÃO 19 
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De acordo com a teoria tradicional do comércio internacional, se cada nação se especializar na produção do 

bem de sua vantagem comparativa, a produção mundial será mais elevada, e, por meio do comércio cada 

nação terá sua parcela de ganhos ampliada.  
SALVATORE, D. Economia Internacional, Rio de Janeiro:LTC, 2000 (adaptado) 

Embora existam argumentos que contradigam esse pressuposto da teoria tradicional, afirmando que a teoria 

é estática e incompatível para o processo de desenvolvimento atual, esta ainda se mostra muito importante 

mesmo para as nações em desenvolvimento. (ENADE, 2015) 

Levando em consideração o texto acima, avalie as afirmações a seguir a respeito do comércio internacional. 

I. O comércio internacional torna possíveis a divisão do trabalho e as deseconomias de escala. 

II. O comércio internacional é um instrumento para reduzir o poder de monopólio, pois estimula a 

concorrência. 

III. O comércio internacional pode levar uma nação em desenvolvimento à utilização plena de recursos 

domésticos, deslocando-se de um ponto de produção ineficiente para um ponto de produção 

eficiente. 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I 

b) II 
c) I e III 

d) II e III 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA/PROF. CHRISTIANO 

QUESTÃO 20 

O fato de o trabalhador colocar bem pertencente a sua pessoa como instrumento de trabalho, como por 

exemplo, o caso de um vendedor usar seu carro para trabalhar, por si só não afasta eventual relação de 

emprego. Se no contrato de trabalho o tomador assumir os riscos decorrentes do estabelecimento, ou seja, se 

assumir todos os ônus, ainda assim certamente, haverá o preenchimento de um dos pressupostos da relação 

de emprego.  

Quanto ao enunciado acima, assinale a correta: 

a) Trata-se do pressuposto da alteridade.  

b) A relação de emprego é afastada pelo fato de o trabalhador colocar seu carro para exercer atividade 

laboral.  

c) A relação não é de trabalho. 

d) O enunciado trata do pressuposto da continuidade.  

 

QUESTÃO 21 

Determinada “representante” da empresa de cosméticos Natura vende os produtos de forma ambulante, 

através da apresentação de revista com os produtos, bem como, com a apresentação dos produtos.  Além de 

vender também coordena demais vendedoras em sua zona de atuação, participa de reuniões via skype, com 

horários predeterminados pela Natura, deve alcançar metas, prestar contas gerais.   

Quanto ao enunciado acima, e de acordo com posicionamento jurisprudencial atual, assinale a alternativa 

correta: 

a) Evidente a presença de subordinação jurídica e por isso é empregada.  

b) Não se trata de empregada 

c) A vendedora não é empregada e sim mera representante comercial 

d) Trata-se de trabalho voluntário 

 

QUESTÃO 22 

Giuseppe foi admitido nos quadros de determinada empresa para exercer a função de pizzaiolo, já faz três 

meses que trabalha e nunca recebeu salário, tem horário a cumprir, trabalha em dias predeterminados, 

restou combinado que receberia um salário mínimo, seu trabalho é não eventual, a Pizzaria Dolce Vita, a 

tomadora, suporta os ônus do empreendimento, não pode se fazer substituir.  

Quanto ao enunciado acima, assinale a alternativa correta: 

a) Se pode afirmar que preenchido o requisito do vínculo empregatício da onerosidade.  
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b) Tendo em vista a ausência de salário inexiste a relação de emprego. 

c) Afastada está a onerosidade. 

d) Inexiste a pessoalidade 

 

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

QUESTÃO 23 
“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.”  

Marque a opção correta: Informações valiosas da mente humana, incluído reflexão, síntese e contexto, dificilmente 

capturar por maquinas se refere-se a:_________________. 

a) Relatórios; 

b) Dados; 

c) Informações; 

d) Conhecimento. 

 

QUESTÃO 24 
Um sistema é um grupo de componentes inter-relacionados que trabalham juntos rumo a uma meta comum recebendo 

insumos e produzindo resultados em um processo organizado de transformação. Qual o dispositivo que envolve 

monitoração e avaliação do feedback para determinar se um sistema está se dirigindo para a realização de sua meta 

tendo como função fazer os ajustes necessários aos componentes de entrada e processamento de um sistema para 

garantir que seja alcançada a produção adequada. 

a) Controle; 

b) Feedback; 

c) Entrada; 

d) Saída. 

 

QUESTÃO 25 
É uma ferramenta de gerenciamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou 

existentes. É um mapa visual pré-formatado contendo nove blocos do modelo de negócios, foi inicialmente proposto 

por Alexander Osterwalder, baseado no seu trabalho anterior sobre Business Model Ontology. As descrições formais 

do negócio se tornam os blocos para construir suas atividades. Existem várias conceitualizações diferentes de negócio 

e propõem um modelo único de referência baseado nas semelhanças de um vasto número de conceitualizações de 

modelo de negócios. Com seu padrão de design de modelo de negócios, uma empresa pode facilmente descrever seu 

modelo de negócios. Marque a opção correta: 

a) Startup; 

b) Canvas; 

c) E-commerce; 

d) Network.  

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO II/PROF. WILLYAN MILAN 

QUESTÃO 26 

O processo de localização de uma unidade de produção segue diversos critérios tanto qualitativos como 

quantitativos ou em casos específicos o uso simultâneo de ambas as abordagens. Acerca do processo de 

localização de uma unidade de produção é incorreto afirmar que: 

a) entre os fatores que influenciam na localização pode-se considerar: mão-de-obra, matéria-prima, 

infraestrutura e fator cultural. 

b) localização de unidades de produção são decisões de longo prazo pela soma vultuosa de investimentos. 
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c) o uso de uma técnica quantitativa impossibilita o uso concomitante ou complementar de uma técnica 

qualitativa. 

d) Há métodos específicos de localização de unidades de produção que dispensam abordagens quantitativas 

e qualitativas, exemplo, cluster. 

 

QUESTÃO 27 

Na abordagem qualitativa de localização de unidade de produção podemos utilizar o sistema de ponderação 

de fatores, que a cidade com o maior score é aquela que reúne as melhores características para localizar a 

empresa. Tomando-se por base que a nota final de uma determinada característica é o produto do peso da 

característica e a ponderação atribuída, calcule a melhor cidade que a empresa abaixo deve se localizar. 

 

  CIDADES   CIDADES 

Característica Peso A B C D Característica A B C D 

Mão-de-obra 30 5 4 5 6 Mão-de-obra     

Matéria-prima 40 7 5 4 8 Matéria-prima     

Infraestrutura 10 5 2 9 6 Infraestrutura     

Cultura 20 8 7 10 3 Cultura     

TOTAL 100  TOTAL     

 

a) Cidade A. 

b) Cidade B. 

c) Cidade C. 

d) Cidade D. 

 

QUESTÃO 28 

Na iminência de existir formas específicas de localização de unidades de produção que dispensam cálculos 

prévios, seja com abordagem quantitativa, qualitativa ou uso simultâneo de ambas. Avalie a alternativa 

correta quanto as definições de cluster, condomínio industrial, consórcio modular e cooperativa. 

a) os cluster são agrupamentos naturais, com objetivos em comum, os quais recebem incentivos financeiros. 

b) condomínio industrial caracteriza-se pela instalação de fornecedores na planta da empresa produto, com o 

intuito de fornecimento e montagem dos produtos. 

c) consórcio modular caracteriza-se pela instalação de fornecedores na planta da empresa produto, com o 

intuito unicamente de fornecimento dos produtos. 

d) as cooperativas são agrupamentos de empresas do mesmo segmento que se juntam para consolidar preço 

e obter ganho de escala na aquisição de matéria-prima. 

 

QUESTÃO 29 

A abordagem quantitativa de localização de unidades apresenta como métodos o centro de gravidade, 

método dos momentos e ponto de equilíbrio. Uma vez que uma empresa decide avaliar a melhor localização 

de sua unidade de produção tomando como base o método do ponto de equilíbrio, tendo ainda como 

informação os dados abaixo apresentados: 

 Até 5.000 unidades Cidade A 

 De 5.000 unidades até 10.000 unidades cidade B 

 Acima de 10.000 unidades cidade C 

Julgue a afirmativa incorreta: 

a) o ponto de equilíbrio entre as cidades A e C são 5.000 unidades, enquanto entre as cidades B e C são de 

10.000 unidades. 

b) o ponto de equilíbrio é a quantidade em que produzida, os custos totais (custos variáveis + custos fixos) 

se igualam nas cidades comparadas. 

c) em caso de produção de 4.999 unidades, 9.999 unidades e 10.001 unidades, a empresa deverá 

respectivamente se instalar nas cidades A, B, C. 
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d) quanto maior o volume de produção menor é a representatividade dos custos variáveis e maior é a 

representatividade dos custos fixos, pois estes tendem a aumentar conforme a quantidade produzida. 

 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS I/PROFª BÁCIMA SIMÃO 

QUESTÃO 30 

Compreender a evolução do pensamento estratégico nas organizações é imprescindível para distinguir sua 

característica fundamental que, respalda na possibilidade de construir a partir do presente o futuro das 

organizações, haja vista, a caracterização dos mercados globalizados, suas as incertezas e turbulências. As 

organizações profissionais do século XXI compreendem que, a gestão organizacional deve ser norteada pelo 

pensamento estratégico, pois, este, busca identificar, em um contexto marcado pelas mudanças e pelo 

conflito entre inúmeros atores, os caminhos capazes de potencializar oportunidades e reduzir riscos, para o 

alcance da missão desejada (PORTER, 1989). Ou seja, oposto à perspectiva tradicional das organizações 
ao definirem os modelos de gestão centralizados e burocráticos voltados para o controle e centrados 
na tecnologia, das décadas de 60 e 70, o que não têm mais espaço na dinâmica organizacional da 
atualidade, surge um novo paradigma para lidar com as transformações: o pensamento estratégico. 
Pois, torna-se necessário que, as organizações aprendam a lidar com o futuro de modo não linear; é 
necessário aprender a lidar com o pensamento complexo e sistêmico e abandonar, na maioria das 
situações de tomadas de decisões, o modelo linear e cartesiano de conceber e analisar as coisas 
associado, mas, pautar pela ideia de antecipação das ações de outros atores envolvidos e à avaliação 
dos efeitos de cada decisão, riscos, custos e benefícios (HAMEL; PRAHALAD, 1995). Desta forma, o 

pensamento estratégico torna-se o fio condutor da gestão estratégica por proporcionar respostas que se 

mostraram mais adequadas para a sustentabilidade das organizações na atualidade.  

Sobre a evolução da Administração Estratégica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 

as falsas. 

( ) Nos anos 50 e 60 o planejamento apresentava-se apenas como uma construção de longo prazo (amplia-se 
o horizonte temporal do processo de planejamento orçamentário de um ano para abranger 
geralmente um período de 4 a 5 anos) no sentido de projetar o futuro, porém  sem analisar as 

possibilidades de mudanças e rupturas de produtos e serviços. Ou seja, concepção de organização como 
sistema fechado e concepção de que o futuro pode ser construído por meio da observação e repetição 
do passado 

( ) Na década de 1970, o planejamento estratégico clássico traz em sua roupagem duas premissas: o 
ambiente externo como ponto de partida e a contestação de que o futuro represente uma evolução do 
passado. Pois, o contexto de mudanças começa a apresentar descontinuidades e rupturas 
significativas, porém dissociado da implementação; baseado na análise do ambiente e forças e fraquezas das 

organizações, ou seja, propiciando o diagnóstico externo e interno da organização. 

( ) Antes da década de 50 o planejamento baseava-se apenas no planejamento financeiro, sendo o 

cumprimento do orçamento seu objetivo maior. 

( ) Na década de 1990, surge a Gestão Estratégica trazendo em seu contexto a necessidade das empresas 

serem flexíveis por meio da utilização da informação e conhecimento como recurso crítico, buscando 

integrar pessoas, processos e recursos. 

Assinale a sequência correta. 

a) V, F, V, F 

b) F, V, F, F 

c) F, F, V, V 

d) V, V, V, V 

 

QUESTÃO 31 

Estratégia é o caminho para criar e sustentar posição competitiva vantajosa e exclusiva no mercado. É 
exercer opções excludentes na competição: escolher o que não fazer. E criar compatibilidade entre as 
atividades da empresa, depende do desempenho diferenciado das atividades e da integração entre elas 
(PORTER, 2009).  A busca pela vantagem competitiva duradoura tem levado às organizações a 
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investirem em pesquisa e desenvolvimento como um caminho importante para as empresas que desejam 

diferenciar-se dos seus concorrentes. Foi com este destaque que um jornal trouxe uma lista das dez empresas 

mais inovadoras do Brasil. Em comum entre as empresas vencedoras, está a decisão dos seus líderes de 

manter praticamente inalterados os percentuais de investimento em inovação, mesmo diante de projeções 

macroeconômicas desfavoráveis. Tal cenário é possível porque os gestores acreditam que os investimentos 

em inovação ajudam a superar os momentos difíceis e a preparar as empresas para os desafios futuros. 

                                                    Disponível em: http: www.valor.com.br. (adaptado). 

A partir do texto, é possível definir inovação como 

a) projetos de alto teor tecnológico. 

b) produtos utilizados para fins muito específicos. 

c) invenções que ainda não estão disponíveis no mercado. 

d) bens, serviços ou processos originais que agregam valor social ou riqueza. 

 

QUESTÃO 32 

Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.  

I. O planejamento estratégico é elaborado no nível institucional, tem conteúdo detalhado e analítico 

abordando cada unidade organizacional. Pode ser definido como a ferramenta de formalização e 
sistematização da estratégia. 
II. O planejamento impõe racionalidade e proporciona rumo às ações da organização.  

III. O planejamento estratégico é definido mediante os parâmetros de viabilidade externa, capacidade interna 

e visão compartilhada. 

a) Somente as assertivas I e II estão corretas. 

b) Somente a assertiva II está correta. 

c) Nenhuma assertiva está correta. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

QUESTÃO 33 

O processo de planejamento estratégico abrange uma série de atividades que a alta administração deve 

realizar no sentido de alcançar resultados consistentes. O conjunto de atividades pode ser dividido em alguns 

passos, conforme modelo apresentado em sala de aula, segundo Hit; Ireland; Hoskisson (2004). A seguir 

identifique a alternativa que apresenta a sequência correta. 

a) análise dos referenciais estratégicos, diagnóstico organizacional, formulação da estratégia, implantação da 

estratégia, controle e feedback. 

b) Diagnóstico organizacional, análise dos referenciais estratégicos, formulação da estratégia, implantação 

da estratégia e controle. 

c) Formulação da estratégia, diagnóstico organizacional, implantação da estratégia, controle, feedback e 

análise dos referenciais estratégicos. 

d) Diagnóstico organizacional, estabelecimento dos referenciais estratégicos, formulação da estratégia, 

implantação da estratégia, controle e feedback. 

 

http://www.valor.com.br/

