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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 gabarito não será substituído.  

• Tempo mínimo para entrega da prova: 40 minutos. 

• Término da avaliação: 21:30 h 
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DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA  
PROFª KATIANE 

QUESTÃO 01 
A Administração financeira deve se dedicar a avaliar e tomar decisões financeiras que impulsionem a criação de 
valor para a companhia, pois toda a sua administração, bem como a financeira, está sujeita aos acontecimentos 
econômicos e à política econômica. A cerca da Administração financeira, avalie as asserções a seguir: 
I - A administração financeira e orçamentária está estritamente ligada à Economia e Contabilidade, podendo ser 
vista como uma forma de economia aplicada, que se baseia amplamente em conceitos econômicos, como também 
em dados contábeis para suas análises. 
II - O valor de mercado é considerado um dos melhores critérios para a tomada de decisão financeira. A taxa 
mínima de atratividade deve representar a remuneração mínima aceitável para os acionistas diante do risco 
assumido. 
III- A maximização da riqueza, ou seja, a elevação da receita obtida pelos acionistas é alcançada mediante o 
incremento do valor de mercado.  
É correto o que se afirma em: 
a) I apenas.  
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III, apenas. 
 
QUESTÃO 02 
Os analistas financeiros e econômicos, com a finalidade de facilitarem e interpretarem as Demonstrações 
Contábeis, utilizam índices que relacionam entre si diversas contas, principalmente do Balanço Patrimonial e da 
Demonstração do Resultado de Exercício. 
Sobre a análise financeira e econômica da demonstração contábil, assinale a proposição CORRETA. 

Ativo Circulante 100.000 
Passivo 
Circulante 130.000 

Caixa 70.000 Salários a Pagar 40.000 
Clientes 30.000 Fornecedores 90.000 
Ativo Realizável a 
Longo Prazo 100.000 

Passivo Não 
Circulante 150.000 

Contas a receber  100.000 Empréstimos 150.000 

Ativo imobilizado 200.000 
Patrimônio 
Líquido 120.000 

Equipamentos 200.000 Capital social 120.000 

Ativo Total 400.000 Passivo + PL  400.000 

a) A liquidez imediata é igual à liquidez corrente. 
b) A liquidez seca é igual à liquidez corrente. 
c) A liquidez imediata é igual à liquidez seca. 
d) A liquidez seca é igual à liquidez geral. 
 
QUESTÃO 03 
Na realização da análise das demonstrações financeiras, é utilizado um grupo de índices destinado à verificação 
do nível e qualidade do endividamento. Nesse contexto, analise as assertivas a seguir sobre os índices de análise 
de estrutura de capital.  
I. Para apuração dos índices de estrutura de capital, são utilizados grupos de contas do balanço patrimonial e da 
Demonstração do Resultado do Exercício para o cálculo.  
II. Indicam tanto o tamanho da dívida quanto a capacidade da empresa em pagá-la. 
III. Uma informação obtida com a aplicação dos índices de endividamento corresponde à verificação da qualidade 
da dívida existente, analisando a composição da dívida no que se refere ao prazo para liquidação. 
É correto o que se afirma em: 
a) I apenas.  
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III, apenas. 
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QUESTÃO 04 
Uma sociedade empresária, atendendo solicitação, apresentou a uma instituição financeira suas Demonstrações 
Contábeis para fins de análises com o propósito de obter recursos na forma de empréstimo ou financiamento. 

Balanço Patrimonial  
Ativo  Passivo 

Ativo Circulante 89.000 Passivo Circulante 68.000 
Disponibilidades 28.000     

Créditos 43.000     
Estoques 18.000     

Ativo Não Circulante 105.000 Não Circulante 36.000 
Realizável a Longo prazo 65.000     

Investimentos 12.000     
Imobilizado 28.000 Patrimônio Líquido 90.000 

    Cap. Social 60.000 
    Reservas de Lucros 30.000 

        
Total do Ativo 194.000 Total passivo e PL 194.000 

Para conhecer a saúde financeira da empresa, com relação sua liquidez de longo prazo, os analistas tomaram 
para a análise o Balanço Patrimonial. Ao analisar a capacidade de pagamento da empresa, os analistas 
constataram que, de acordo com o balanço apresentado o índice de Liquidez Geral é de: 
a) 0.86 
b) 1.31 
c) 1.48 
d) 0.96 

 
DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS 

PROFª JUSCENI 
QUESTÃO 05 
Just in Time (JIT), um dos pilares do Sistema Toyota de Produção, baseia-se no princípio do abastecimento de produtos 
e matérias-primas nas quantidades solicitadas e nos momentos adequados, ou seja, nada deve ser produzido, 
comprado ou transportado sem que seja necessário. Um importante subsistema do JIT é o Kanban. 
Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir: 
I. O Kanban foi criado para controlar o nível de inventário, a produção e o fornecimento de componentes e, em alguns 
casos, de matéria-prima. 
 II. O Kanban apresenta resultados positivos quando aplicado em situações nas quais os estoques das estações de 
trabalho estão desbalanceados. 
 III. O e-Kanban é definido como uma variação do Kanban tradicional, em que os cartões são substituídos por sinais 
eletrônicos. 
IV. O sistema Kanban funciona com sistemas produtivos puxados, ou seja, sistemas cuja ordem de produção depende 
do cliente, interno ou externo. 
É correto apenas o que se afirma em 
a) I e II. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, III e IV. 
 
QUESTÃO 06 
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando cada sistema a sua caracterização adequada. 
(1) Ciclo PDCA 
(2) Administração de Recursos 
(3) Administração de Recursos Patrimoniais 
(4) Patrimônio 
( ) É uma forma de agir que resume de maneira simples o ciclo de renovação e acumulação. Ele serve tanto para a 
implementação de novas ideias como para a resolução de problemas 
( ) trata da sequência de operações que,  tem início na identificação do fornecedor, passando pela compra e 
recebimento do bem, para depois lidar com sua conservação, manutenção ou, quando for o caso, alienação. 
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( ) pode ser conceituado como o conjunto de bens, valores, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica que 
possa ser avaliado monetariamente e que seja utilizado na realização de seus objetivos sociais. 
( ) é em grande parte baseada em técnicas que integram os elementos de tecnologia de manufatura e otimizam a 
utilização de pessoas, materiais e instalações ou equipamentos. As mais empregadas serão as ligadas a materiais, 
fábricas, equipamentos e pessoas. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 
a) 1, 2, 3, 4. 
b) 1, 3, 4, 2. 
c) 3, 1, 4, 2. 
d) 2, 1, 3, 4. 
 
QUESTÃO 07 
Busca a eliminação de tudo o que não agrega valor ao produto ou serviço, utilizando-se de baixos inventários desde o 
fornecedor até o produto acabado posto no cliente. Para isso, pode-se trabalhar com entregas parceladas e diretas à 
linha de produção; linhas e células balanceadas e sem gargalos; inspeção e embalagem nas próprias linhas; e, sempre 
que possível, envio direto ao cliente, sem passar por um estoque final. Contempla a redução do inventário, melhoria 
contínua da qualidade, redução de custo do produto e agilização do prazo de entrega. 
a) Just-in-time. 
b) Medida de desempenho. 
c) Kanban. 
d) Fornecedor preferencial. 
 
QUESTÃO 08 
É a comunicação entre empresas de documentos de negócios em um formato padrão. Sendo também um formato 
eletrônico padrão que substitui os documentos com base em papel, como ordens de compra ou faturas. Ao automatizar 
transações com base em papel, as organizações podem economizar tempo e eliminar erros dispendiosos causados pelo 
processamento manual. 
a) Just-in-time. 
b) Kanban. 
c) EDI - Eletronic Data Interchange. 
d) Processos. 
 
QUESTÃO 09 
Assume o papel verdadeiramente estratégico nos negócios de hoje em face do volume de recursos, principalmente 
financeiros, envolvidos, deixando cada vez mais para trás a visão preconceituosa de que era uma atividade burocrática 
e repetitiva, um centro de despesas e não um centro de lucros. 
a) Gestão de vendas. 
b) Recursos. 
c) Gestão da Aquisição. 
d) Cliente preferencial. 
 
QUESTÃO 10 
Envolve, além do relacionamento puramente comercial com os fornecedores, também a pesquisa e o desenvolvimento 
desses relacionamentos, sua qualificação e o suporte técnico durante o relacionamento entre as partes, e que leva à 
necessidade de um aperfeiçoamento dos sistemas de informação. Hoje, há uma integração total entre todos os setores 
internos da empresa, clientes e fornecedores. 
a) EDI - Eletronic Data Interchange. 
b) Verticalização. 
c) Horizontalização. 
d) Procurement. 

 
DISCIPLINA: ECONOMIA POLÍTICA 

TUTOR MÁRIO 
QUESTÃO 11 
O sistema econômico é a forma de organizar a economia na sociedade. Ele é classificado em dois tipos: economia de 
mercado (capitalista) e economia planificada (socialista). Considerando que a economia de mercado é um sistema 
capitalista, compreende-se que ele é descentralizado e o mercado autorregula-se. Dessa forma, identifique a resposta 
que corresponde corretamente a uma característica do sistema de economia de mercado ou capitalista. 
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a) oferta e a demanda são reguladas pelo mercado, intervindo no Estado. 
b) A iniciativa de mercado é regulada pelo intervencionismo estatal. 
c) O Estado intervém na economia e regula o mercado. 
d) Os fatores de produção são de propriedade privada. 
 
QUESTÃO 12 
A economia está presente no dia a dia das pessoas e sua importância para a sociedade é imensa. Qual das seguintes 
assertivas definem com clareza e síntese o que vem a ser economia? 
a) A economia é uma ciência exata e o caráter do homem é moldado pela sociedade em que ele vive. 
b) A palavra economia vem do grego e significa "aquele que gerencia uma indústria". 
c) A economia é o resultado da condução do homem nas transações logísticas. 
d) Segundo Rossetti (2002), é um estudo da forma como os homens agem, vivem e pensam na sociedade. 

 
DISCIPLINA: DIREITO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

TUTORA: LEILANE 
QUESTÃO 13 
João contrata Maria para trabalhar em sua empresa recebendo um salário mínimo. Para tanto fazem um contrato de 
experiência informal de 100 dias sem anotar nada na carteira de trabalho. Sobre o contrato de experiencia: 
a) O contrato de experiencia está errado pois não existe contrato informal e sem anotação na carteira. Além disso, o 
prazo máximo é de 90 dias. 
b) O contrato está errado apenas pelo fato de ter sido sem anotação em carteira 
c) O contrato está errado apenas pelo fato de ser 100 dias 
d) O contrato está correto, pois no contrato de experiência não precisa de anotação em carteira, podendo ser informal. 
 
QUESTÃO 14 
Micalatéia foi contratada para trabalhar para a empresa de Hermanoteu. Hermanoteu exigiu que Micalatéia abrisse 
uma empresa do tipo MEI para fazer a contratação de Micalatéia. Micalatéia tem horário para chegar, é subordinada a 
Hermanoteu, recebe pela prestação de serviço todo 5º dia útil e não pode enviar outra pessoa para prestar o serviço 
em seu lugar. 
De acordo com o enunciado responda: 
a) Micalatéia é uma pessoa jurídica que presta serviço para Hermanoteu. Não há relação de emprego 
b) O contrato de trabalho de Micalatéia é uma relação de emprego e a abertura do MEI não irá desvirtuar essa relação 
pois há: subordinação, onerosidade (pagamento de salário), habitualidade, pessoalidade. 
c) O fato de existir subordinação, onerosidade, habitualidade e pessoalidade não faz a relação tornar-se relação de 
emprego 
d) O que vale é a intenção de Hermanoteu e Micalatéia. Se Micalatéia abriu uma empresa MEI ela concordou em não 
ser empregada. 
 
QUESTÃO 15 
Cristina está trabalhando como empregada na empresa GatoseGatos Ltda. A diretora diz para Cristina fazer um 
determinado serviço, dentro de suas atribuições e Cristina não cumpre a ordem, por pura implicância. 
a) O não cumprimento de ordem de superior é ato de insubordinação e pode ensejar Rescisão por Justa Causa. 
b) O empregado não é obrigado a cumprir as ordens de seus superiores. 
c) Cristina está errada, porém a insubordinação não é causa para ensejar uma Rescisão por Justa Causa. No máximo 
uma advertência. 
d) A justa causa pelo ato de insubordinação pode ser dada a qualquer tempo, mesmo que ocorra um lapso temporal 
muito grande. 

DISCIPLINA: METODOLOGIA CIENTÍFICA 
TUTORA ALDENI 

QUESTÃO 16 
A filosofia esta  sempre procurando o que e  mais geral, procurando a formaça o de um ponto de vista unificado. Procura 
sempre responder as questo es do espí rito humano, buscando pelas leis mais universais que envolvem a conformizaça o 
e as concluso es da cie ncia. 
Nesse sentido, relacione as colunas corretamente sobre os tipos de conhecimentos filoso ficos e as suas caracterí sticas: 
I- Valorativo 
II- Na o verifica vel 
III- Racional 
IV- Sistema tico 
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V- Infalí vel e exato 
A- as possibilidades e enunciados visam a uma interpretaça o harmoniosa da realidade estudada, numa tentativa de 
entender em sua totalidade. 
B- as possibilidades e postulados na o sa o submetidas a experimentaço es. 
C- pressupostos filoso ficos na o podem ser confirmados nem recusados. 
D- consistem em possiblidades filoso ficas baseadas na experie ncia, e na o na descoberta. 
E- conjunto de enunciados logicamente ligados. 
Assinale a alternativa que correlaciona a s colunas: 
a) I-A; II-B; III-C; IV-D; V-E 
b) I-D; II-C; III-E; IV-A; V-B 
c) I-D; II-B; III-A; IV-E; V-C 
d) I-C; II-D; III-E; IV-A; V-B 
 
QUESTÃO 17 
As pesquisas podem ser classificadas de acordo com vários critérios. É muito importante que o pesquisador, ao fazer 
o delineamento de sua pesquisa, escolha os métodos que irá utilizar. 
Sobre a classificação das pesquisas, analise as afirmativas e julgue em V (Verdadeira) e F (Falsa). 
I- Quanto a abordagem, a pesquisa pode ser classificada em qualitativa, quantitativa e mista. 
II- Quanto aos procedimentos, a pesquisa pode ser classificada em: experimental, bibliográfica, documental, campo, 
ex-post-facto, pesquisa em levantamento.  
III- Quanto á natureza ela pode ser classificada em exploratória, descritiva e explicativa. 
IV- Quanto aos objetivos de uma pesquisa, ela pode ser classificada em básica e aplicada. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II 
b) II e III 
c) III e IV 
d) I e IV 

DISCIPLINA: GESTÃO POR PROCESSO 
PROFª BÁCIMA 

QUESTÃO 18 
A linha do tempo mostra que a formação da Gestão por Processos em seu estado atual é o resultado de mudanças 
significativas nas ferramentas de negócios, metodologias de desenvolvimento da organização, desenvolvimentos 
tecnológicos fundamentais, ferramentas de medição, padrões e controles relacionados. A última parte da linha 
do tempo vê uma mudança de tecnologia como um dos principais impulsionadores da Gestão por Processo. Está 
nova visão de gestão está evoluindo, como resultado da inovação, personalização e foco no cliente. Podemos dizer 
que o crescimento dos negócios tenha sido causado pela consolidação e pela produção global. Sobre as diferenças 
entre Gestão por Processo e Gestão Tradicional pode-se afirmar como incorreta a alternativa 
a) a preocupação da gestão tradicional está diretamente relacionada às questões internas como: atendimento de 
pedidos, faturamento, aquisição, desenvolvimento de produtos, serviços aos clientes, previsão de venda; 
b) A gestão por processos preocupa-se, entre outras atividades com a divisão dos funcionários de acordo com as 
etapas do processo e não prioriza a segmentação da empresa em setores; 
c) A gestão por processos adota o ponto de vista do cliente, sendo os processos entendidos como as atividades 
que resultam nos produtos e serviços oferecidos ao cliente; 
d) A gestão tradicional mostra os relacionamentos internos entre cliente-fornecedor, por meio dos quais são 
produzidos produtos. 
 
QUESTÃO 19 
A Gestão por Processo ou também conhecida como Bussines Process Management (BPM) é um enfoque 
administrativo aplicado por uma organização que busca a otimização e melhoria da cadeia de seus processos. 
Desenvolvido para atender necessidades e expectativas das partes interessadas, assegurando o melhor 
desempenho possível do sistema integrado a partir da mínima utilização de recursos e do máximo índice de 
acerto. O BPM divide-se em processos gerenciais, de negócio e de apoio. Analise as alternativas abaixo e 
identifique a opção incorreta. 
a) Os processos gerenciais são aqueles que definem o negócio da organização e direcionam os processos de 
negócios, exemplo: controle orçamentário. 
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b) Os processos de negócios são aqueles que geram os produtos ou serviços, isto é, aqueles produtos e serviços 
que são entregues e atendem as necessidades e expectativas das partes interessadas, exemplo: prestação de 
serviço ao cliente. 
c) Os processos de apoio ou suporte são aqueles que dão suporte direto aos processos finalísticos. Fornecem ou 
criam as condições necessárias para que a organização possa gerar seus produtos ou serviços que vão atender 
às necessidades e expectativas de seus clientes e da sociedade, agregando valor para estes, exemplo: atendimento 
ao cliente. 
d) Estes processos contribuem diretamente para a criação de valor para os clientes e para a sociedade, ou seja, 
são processos de negócios, exemplo: entrega do produto. 
 
QUESTÃO 20 
Segundo Rummeler e Bracher (1990) “A cultura de silo força os gerentes a resolver assuntos do nível mais baixo, 
tornando o tempo que poderiam dedicar, com mais prioridade, a assuntos de concorrentes e de clientes. Os 
empregados de nível mais baixo, que poderiam estar resolvendo esses assuntos, assumem menor 
responsabilidade pelos resultados e encaram a si próprios como meros implementadores e fornecedores de 
informação (...)” Esta cultura ocasiona problemas graves nas organizações, entre estes problemas abaixo 
relacionados, identifique a alternativa incorreta. 
a) Disputa acirrada por recursos que leva a manipulação de metas, previsões e até sabotagens. 
b) Quebra recorrente na comunicação entre dois departamentos, prejudicando a colaboração. 
c) Problemas com clientes são jogados de um lado para o outro, todos apontam dedos. 
d) Os chefes funcionais estão tão fora de lugar que os assuntos interfuncionais são abordados. 
 
QUESTÃO 21 
Macroprocesso é 
a) uma sequência de atividades logicamente relacionadas e que acrescentam valor a uma entrada, produzindo 
uma saída para um cliente. 
b) a ação que faz parte de um processo ou subprocesso com um objetivo bem específico dentro da organização. 
c) um processo que geralmente envolve várias funções na organização, possuindo um impacto significativo em 
seu funcionamento. 
d) um processo que, interligado a um subprocesso, tem como saída um objetivo que ajuda as organizações a 
realizar sua missão. 
 
QUESTÃO 22 
A Gestão Empresarial pode ser entendida como um conjunto estratégias ou de atividades coordenadas para 
dirigir e controlar um grupo de pessoas e instalações com responsabilidade, autoridade e relações definidas 
(BARBARÁ et al, 2008). Ou ainda, o ato ou efeito de gerir, ou seja, exercer gerência sobre alguma coisa, planejar, 
organizar, dirigir e controlar (HOUAISS; VILAR, 2001). Os autores sugerem que Gestão significa, administração 
de uma entidade social com objetivo de crescimento, estabelecido pela empresa por meio do esforço humano 
organizado. Considerando os tipos de modelos de gestão: Tradicional, Moderno e Contemporâneo, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) A Gestão Tradicional corresponde à metodologia da Administração Científica e Clássica, cujas características 
são a hierarquia, a autocracia com ênfase nas tarefas e estrutura. 
b) A Gestão Moderna tem como influência a Teoria das Relações Humanas, tem foco nas pessoas substituindo o 
foco nas máquinas e métodos de trabalho. 
c) Como um modelo sistêmico e comportamental surge a Gestão Contemporânea que considera a organização 
como um sistema aberto que interage com o ambiente. 
d) A Gestão Moderna baseada nas concepções de Elton Mayo da Escola das Relações Humanas cede lugar ao 
“homem máquina” no lugar do “homem social”. 


