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1) Qual opção NÃO apresenta uma das premissas do JIT II?

(A) Funcionário "implantado" pelo fornecedor no cliente ter

autonomia para lutar pelo interesse dos clientes.

(B) Cliente permitir que o funcionário "implantado" pelo

fornecedor conduza e controle atividades ligadas a seu

programa de suprimentos .

(C) Cliente e fornecedor estabelecerem uma aliança a curto

prazo.
(D) Fornecedor disponibilizar, nas instalações físicas do

cliente, funcionários com-níveis de tomadas de decisões

gerenciais.

(E) Representante "implantado" pelo fornecedor no cliente

"trabalhe com" e "venda para" as pessoas designadas por

ele na Organização.

2) Um financiamento para aquisição de um automóvel cujo preço à

vista é igual a R$ 30.000,00 deve ser liquidado em quatro

prestações anuais pagas ao final de cada período. A 1"

prestação tem um valor de R$ 10.000,00 e as outras três são

linearmente decrescentes em relação à 1", fazendo com que

as quatro formem uma progressão aritmética decrescente.

Qual o valor, em reais, da 33 prestação, sabendo-se que a

taxa efetiva de juros do financiamento é de 8% ao ano, no

regime de juros compostos?

(A) 8.583,34

(B) 8.657,55

(C) 8.792,71

(D) 8.873.89

(E) 8.945,62

3) Em relação aos efeitos jurídicos dos contratos e suas conse-

qüências, PISCITELLI cita o princípio da intangibilidade

como elemento a ser observado. Qual opção apresenta o sig-

nificado desse princípio?

(A) O contrato só se aplica às partes contratadas e não a

terceiros, alheios aos mesmos.

(B) O contrato deve estabelecer com clareza e precisão as

condições para sua execução, expressas em cláusulas que

definam os direitos, obrigações e responsabilidades das

partes.

(C) A duração do contrato fica adstrita à vigência dos cré-

ditos orçamentários.

(D) O contrato não pode ser alterado pela vontade exclusiva

de um dos contratantes.

(E) A declaração de nulidade do contrato não pode operar re-

troativamente para impedir os efeitos jurídicos que

dele, originariamente, tenham sido produzidos.
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4) Em relação ao Desenho de Cargos, assinale a opção correta.

(A) Tarefa é uma atribuição mais elaborada.

(B) A função não pode ser exercida por uma pessoa sem

que ela ocupe um cargo.

(C) Ocupante é a pessoa designada para desempenhar uma

função.
(D) Posicionar um cargo no organograma significa estabelecer

quatro condições, como por exemplo, as relações

laterais do cargo com outros cargos.

(E) Uma função consiste em um conjunto de deveres e respon-

sabilidades que a torna separada e distinta das demais.

5) O preço à vista de um equipamento é de R$ 15.000,00. O co-

merciante está realizando a venda por intermédio de um fi-

nanciamento direto ao cliente, no regime de juros compostos,

pagando R$ 5.000,00 de entrada e o restante após 6 meses a

juros efetivos de 2% ao mês, mais a correção monetária.

Sabendo-se que a correção do primeiro trimestre do financia-

mento foi de 5% e a do segundo trimestre foi de 4% , qual

valor deve ser pago ao fim dos seis meses para liquidação do

financiamento?

(A) R$ 11.840,45

(B) R$ 11.982,57

(C) R$ 12.057,33

DJ) R$ 12.173,71

05) R$ 12.297,69

6) Sabendo que a demanda mensal de um item é de 600 unidades,

o custo de obtenção é de R$ 50,00 por pedido, o custo

mensal de carregamento é de R$ 0,80 por unidade, a taxa

mensal de estocagem é de 2% , e o preço unitário deste item

é de R$ 5,00, calcule o lote econômico de compra (LEC) e

assinale a opção correta.

(A) 244, 95

(B) 258, 20

(C) 273, 86

(D) 285, 80

(E) 292, 77
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7) No tocante à motivação, assinale a opção correta.

(A) Na teoria da Expectação de Lawler III, a valência é

determinada pela soma das instrumentalidades.

(B) A teoria de Vroom é uma teoria do comportamento.

(C) Segundo Vroom, o comportamento é motivado quando existe

uma causalidade do comportamento.

(D) O modelo de expectação da motivação se baseia em objeti-

vos intermediários e gradativos que conduzem a um obje-

tivo final.

(E) Segundo Maslow, as necessidades de auto-realização são

as relacionadas à maneira como a pessoa se vê e se

avalia.

8) Uma câmera filmadora é vendida pelo preço à vista de

R$ 1.250,00, mas pode ser financiada com 20% de entrada e

prestações anuais a uma taxa de 8% ao ano, no modelo

"Price". Sabendo-se que o financiamento deve ser amortizado

em 4 anos, qual o valor da amortização referente à terceira

prestação?

(A) R$ 241,78

(B) R$ 258,85

(C) R$ 263, 72

(D) R$ 279,81

(E) R$ 287,13

9) O tipo de poder que um líder deve possuir, baseado na

atuação e no apelo é o

(A) legitimado.

(B) de referência.

(C) de competência.

(D) de recompensa.

(E) coercitivo.

10) Na situação para se estabelecer estoque de segurança em uma

empresa que utiliza o método de lote-padrão (ou do ponto de

pedido), caso a demanda seja variável e o tempo de atendi-

mento constante, o que acontecerá quando o pedido for entre-

gue se a demanda for superior à demanda média dos períodos

anteriores?

(A) Poderá haver não atendimento.

(B) Haverá, em estoque, uma quantidade de material igual ao

estoque de segurança.

(C) Haverá um estoque superior ao estoque de segurança.

(D) Haverá, em estoque, uma quantidade menor que o estoque

de segurança.

(E) Não haverá estoque (o estoque será nulo) .
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11) Uma loja está realizando o financiamento de um equipamento

para seus clientes em 3 prestações quadrimestrais, iguais e

sucessivas, que devem ser pagas ao final de cada período.

Sabendo-se que o preço à vista desse equipamento é de R$

8.000,00, qual o valor, em reais, da prestação quadrimes-

tral, tendo em vista que o custo efetivo desse financiamen-

to é de 10% ao bimestre, no regime de juros compostos?

(A) 3.679,34

(B) 3.723,92

(C) 3.857,40

(D) 3.941,20

(E) 4.103, 95

12) Para Marx WEBER, a Burocracia é um modelo de organização

que se fundamenta em seis dimensões principais. Assinale

a opção que apresenta três dimensões.

(A) Baixo grau de especialização, comunicação formal, homem

econômico.

(B) Teoria da máquina, organização como sistema aberto, hie-

rarquia de autoridade.

(C) Divisão do trabalho, impessoalidade, comunicação infor-

mal.

(D) Especialização, homem social, organização orgânica.

(E) Regulamentação, hierarquia de autoridade, competência

profissional.

13) Uma instituição bancária concede um financiamento que deve

ser liquidado no final do 5 mês, após a liberação dos

recursos. A taxa de juros cobrada por esse banco é de 2% ao

mês, no regime de juros compostos. Por razões operacionais,

a cobrança dessa taxa é desdobrada em duas parcelas:

a) uma taxa mensal de 1% ao mês cobrada de forma postecipa-

da, ao longo do contrato de financiamento.

b) uma parcela antecipada cobrada no ato da liberação dos

recursos.

Que percentual deve ser cobrado antecipadamente por esse

banco, para que a taxa de 2% ao mês seja alcançada?

(A) 4, 81

(B) 5,34

(C) 5,97

(D) 6, 62

(E) 7,23
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14) Conforme destacado por GIACOMONI em "Orçamento Público", as-

sinale a opção que apresenta o princípio orçamentário surgi-

do com o objetivo de impedir que a Lei de Orçamento, em

função da natural celeridade de sua tramitação no legislati-

vo, fosse utilizada como meio de aprovação de outras

matérias não relacionadas às questões financeiras.

(A) Unidade .
(B) Orçamento bruto.

(C) Não afetação das receitas.

(D) Discriminação ou especialização.

(E) Exclusividade.

15) A Teoria Estruturalista surgiu por volta de 1950 como uma

crítica às Teorias Clássicas, de Relações Humanas e

Weberiana. Quais foram os conceitos fundamentais dessas

teorias que ela procurou conciliar?

(A) Equilíbrio entre as organizações formal e informal,

maior relevância aos conflitos e à especialização, além

de ampliar o estudo da organização com seu ambiente ex-

terno.

(B) Equilíbrio entre as organizacionais formal e informal,

menor relevância aos conflitos e à especialização e es-

tudo da organização com seu ambiente interno.

(C) Desequilíbrio entre as organizações formal e informal,

menor relevância aos conflitos e à especialização e es-

tudo da organização com seu ambiente interno.

(D) Equilíbrio entre as organizações formal e informal,

maior relevância aos conflitos e à especialização e

estudo da organização focado no seu ambiente interno.

(E) Equilíbrio entre as organizações formal e informal,

menor relevância aos conflitos e à especialização, além

de ampliar o estudo da organização com seu ambiente

externo.

16) Em relação às Teorias Administrativas, assinale a opção

correta.

(A) Na Administração Científica, o trabalhador deve ser

selecionado de acordo com suas habilidades pessoais para

o desempenho da tarefa que lhe será atribuída.

(B) A Teoria Clássica se caracteriza por uma abordagem

explicativa e descritiva.

(C) A Teoria das Relações Humanas se caracteriza pela ênfase

nas pessoas, organização informal e pela interpretação

adequada e precisa dos problemas.

(D) A Teoria Comportamental possui ênfase nas pessoas, com

foco no processo decisório, e predomina o conceito de

homem organizacional.

(E) Na Teoria de Sistemas, as organizações são abordadas

como sistemas fechados que precisam alcançar uma

homeostase, além de possuírem a capacidade de modificar

a si próprio e sua estrutura (morfogênese).
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17) Assinale a opção que apresenta um argumento, sob o ponto de

vista socioeconômico, a favor do comprometimento das organi-

zações com a responsabilidade social.

(A) Lucros a curto prazo.

(B) Maior regulamentação.

(C) Maior poder social.

(D) Lucros máximos para a organização.

(E) Melhor imagem junto ao público.

18) No que tange ao registro de operações em conformidade com o

princípio contábil do regime de competência de exercícios,

as despesas devem ser consideradas em função do seu

(A) valor nominal.

(B) fato gerador.

(C) pagamento.

(D) efeito orçamentário.

(E) potencial de alavancagem.

19) Assinale a opção que apresenta uma característica do

orçamento-programa que o distingue do orçamento tradicional.

(A) A alocação de recursos visa à aquisição de meios .

(B) As decisões orçamentárias são tomadas tendo em vista as

necessidades das unidades organizacionais.

(C) O controle visa avaliar a honestidade dos agentes gover-

namentais e a legalidade no cumprimento do orçamento .

(D) Na elaboração do orçamento, são consideradas as necessi-

dades financeiras das unidades organizacionais.

(E) A estrutura do orçamento está voltada para os aspectos

administrativos e de planejamento.

20) Mês Fluxo A Fluxo B

0

1 500,00

2 500,00 400,00

3 500,00 500,00

4 500,00 R

5 500,00 R

6 500,00 900

Soma 3000,00 1800,00 + 2R

Sabendo-se que os dois fluxos de caixa indicados na tabela

acima são equivalentes a uma taxa de juros de 3% ao mês, no

regime de juros compostos, determine o valor de R e assinale

a opção correta.

(A) 613, 89

(B) 639, 74

(C) 652, 15

(D) 677, 53

(E) 691., 60
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21) Na descrição dos níveis administrativos dos processos

organizacionais efetuada por CURY e ARGYRIS, assinale a

opção correta.

(A) Nos níveis mais baixos, encontram-se conformismo,

desconfiança e temor de assumir riscos.

(B) Às vezes, não existe uma definição clara dos limites

entre os níveis.

(C) Comportamentos negativos são aqueles que não ajudam a

organização a alcançar suas metas.

(D) No terceiro nível administrativo (Administração

Setorial), o modelo de organização predominante é o

misto ou vinculativo com tendências informais.

(E) O executivo do segundo nível administrativo deve acompa-

nhar os resultados, de hora em hora, relatando, diaria-

mente, os pontos importantes detectados.

22) Uma companhia produz um produto que precisa sofrer

tratamento térmico. O gerente de projetos está estudando se

deve contratar terceiros para realizar o serviço ou montar

um sistema de tratamento térmico interno à empresa por meio

de um processo A ou B. As seguintes informações estão

disponíveis:

Tratamento interno Tratamento com

Pelo processo A Pelo processo B terceiros

Volume (unfano) 10.000 10.000 10.000

Custo Fixo 12.000,00 20.000,00 -

($/ano)

Custo variável 8,00 7,00 9,50

($/unidade)

Se a qualidade do produto e a confiabilidade nas entregas

são basicamente as mesmas e objetivando minimizar os

custos, a empresa deve

(A) contratar terceiros .

(B) tratar internamente pelo processo A.

(C) tratar internamente pelo processo B.

(D) tanto faz contratar terceiros ou tratar internamente

pelo processo A.

(E) tanto faz contratar terceiros ou tratar internamente

pelo processo B.
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23) Dentre os conceitos de Administração Estratégica, assinale a

opção correta.

(A) Análise de mercado de Porter é um modelo estratégico de

questões fundamentais para construir uma estratégia.

(B) Habilidade de alocação é a capacidade de coordenar

pessoas, comunicar-se com elas, motivá-las e liderá-las.

(C) Entrincheiramento é uma estratégia para reforçar ou pro-

teger o volume de negócios que uma unidade estratégica

de negócios está gerando.

(D) Matriz BCG é uma técnica de formulação de estratégia de

acordo com o fluxo de fundos de cada unidade estratégica

de negócios.

(E) Vacas de caixa são as unidades estratégicas de negócios

com alta participação em mercados de alto crescimento.

24) Nível de K

Serviço

90 1,28

95 1,65

97 1,88

98 2,05

99 2,33

A demanda de um item de estoque obedece a uma distribuição

normal com média de 400 unidades/mês e desvio padrão de 40

unidades/mês . O tempo de ressuprimento médio é da ordem de

30 dias e admite-se um risco de falta de 5% em cada ciclo.

Sabendo-se que o estoque de segurança do item é obtido com

base na tabela de área sob a curva normal acima, determine o

ponto de ressuprimento do item, em unidades, considerando o

mês com 30 dias, e assinale a opção correta.

(A) 440

(B) 466

(C) 482

(D) 700

(E) 762

Prova : Amarela Concurso : PS-QC
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25) Conforme destaca MARTINS em "Contabilidade de Custos", para

a apropriação de inúmeros custos de industrialização, há a

necessidade de adoção de critérios escolhidos entre várias

alternativas diferentes. Como exemplo, o citado autor ensina

que uma empresa poderia distribuir seus custos de manutenção

em função de horas-máquina, valor do equipamento, média

passada e outros, sendo todos métodos aceitos, mas que não

podem ser utilizados indiscriminadamente em cada período,

sob pena de que a mudança poderia provocar alterações nos

valores dos estoques e, conseqüentemente, nos resultados.

Esta orientação diz respeito a qual princípio contábil

aplicado à contabilidade de custos?

(A) Consistência ou uniformidade.

(B) Competência ou confrontação entre despesas e receitas.

(C) Materialidade ou relevância.

(D) Realização da receita.

(E) Conservadorismo ou prudência.

26) Dentro de um processo Tomada de Decisão

(A) o ambiente de incerteza ocorre quando não se pode

predizer os resultados das alternativas com certeza,

mas apenas com certa probabilidade.

(B) a técnica de Análise do campo de forças utiliza computa-

dor e modelos de simulação, análise matemática e objeti-

vos negociados.

(C) a racionalidade limitada é a percepção da existência de

algum problema e da necessidade de sua solução.

(D) o curso de ação é a orientação ou seqüência para

alcançar determinado objetivo.

(E) as técnicas modernas de decisão não-programadas são as

que utilizam o julgamento, a intuição e a criatividade,

bem como a heurística.

27) Segundo Rensis LIKERT, quatro sistemas de administração

podem ser identificados quando se analisa o processo

decisorial. É correto afirmar que numa empresa industrial

que utiliza tecnologia apurada e mão-de-obra especializada e

foi classificada no sistema autoritário-benevolente,

(A) há uma ênfase no sistema de recompensas sociais e as

punições são raras.
(B) a confiança depositada nas pessoas é bem elevada e a

participação e o envolvimento grupal são intensos.

(C) o processo decisório é centralizado na cúpula adminis-

trativa, permitindo uma diminuta delegação de caráter

rotineiro.

(D) o trabalho é realizado em equipes e incentiva-se a for-

mação de grupos.

(E) o sistema de comunicações facilita o fluxo no sentido

vertical (descendente e ascendente) e horizontal.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC
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28) No Orçamento Público, tem-se que, na classificação

orçamentária da despesa por programas, a categoria projeto

é definida como

(A) despesas com o planejamento e a execução de obras, in-

clusive com a aquisição de imóveis considerados necessá-

rios à realização destas últimas, e com a aquisição de

instalações, equipamentos e material permanente.

(B) despesas que não contribuem para a manutenção das ações

do governo, das quais não resulta um produto, e não ge-

ram contraprestação direta sob a forma de bens ou servi-

gos.

(C) instrumento de programação para alcançar o objetivo de

um programa, envolvendo um conjunto de operações limita-

das no tempo, das quais resulta um produto que concorre

para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação do governo.

(D) instrumento de programação para alcançar o objetivo de

um programa, envolvendo um conjunto de operações que se

resulta um produto necessário à manutenção da ação do

governo.

(E) instrumento de organização da ação governamental, visan-

do à concretização dos objetivos pretendidos, sendo

mensurado por indicadores estabelecidos no plano pluri-

anual .

29) Na estrutura integrada de logística, o LEAD TIME que vai

desde a entrada do pedido até sua aceitação ou rejeição é o

de

(A) cotação.

(B) confirmação da existência do material.

(C) atraso de arquivo.

(D) execução no chão da fábrica.

(E) entrega.

30) No que se refere às normas do sistema de auditoria relacio-

nadas ao controle interno dos órgãos da União e das entida-

des da administração direta e indireta, qual documento se

destina a dar ciência ao gestor/administrador da área exami-

nada, no decorrer dos exames, das impropriedades ou irregu-

laridades constatadas ou apuradas no desenvolvimento dos

trabalhos e tem a finalidade de obter a manifestação dos

agentes sobre fatos que resultaram em prejuízo à Fazenda

Nacional?

CA) Relatório.

(B) Parecer.

(C) Certificado.

(D) Pedido de Informação.

(E) Nota.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC
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31) Assinale a opção que apresenta uma situação na qual a inexi-

gibilidade de licitação é aplicável.

(A) Para a contratação de serviços de publicidade e divulga-

ção, de natureza singular, com profissionais ou empresas

de notória especialização.

(B) Quando houver possibilidade de comprometimento da segu-

rança nacional, nos casos previstos em decreto do Presi-

dente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacio-

nal.
(C) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e obje-

tos históricos, de autenticidade certificada, desde que

compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou en-

tidade.

(D) Para a contratação de profissional de qualquer setor ar-

tístico, diretamente ou através de empresário exclusivo,

desde que consagrado pela crítica especializada ou pela

opinião pública.

(E) Na contratação do fornecimento ou suprimento de energia

elétrica com concessionário, permissionário ou autoriza-

do, segundo as normas da legislação específica.

32) Em relação aos três tipos de filosofia de planejamento apon-

tados por ACKOFF e suas decorrências, assinale a opção cor-

reta.

(A) O planejamento conservador é voltado para as contingên-

cias e o futuro da organização.

(B) O planejamento adaptativo é voltado para a adaptabilida-

de e inovação da organização.

(C) O planejamento otimizante procura reduzir o planejamen-

to retrospectivo voltado para a eliminação das deficiên-

cias localizadas no passado da organização.

(D) Nas três filosofias de planejamento, trata-se de decidir

agora o que fazer antes da ocorrência da ação necessá-

ria.

(E) O planejamento adaptativo assegura a reação adequada às

freqüentes mudanças.

33) Conforme previsto na Constituição Federal de 1988, o início

e o final do período de vigência do Plano Plurianual (PPA)

ocorrem, respectivamente, no

(A) primeiro ano do mandato presidencial e no primeiro

exercício do mandato subseqüente .

(B) segundo ano do mandato presidencial e no primeiro

exercício do mandato subseqüente.

(C) primeiro ano do mandato presidencial e no último

exercício do mandato subseqüente.

(D) segundo ano do mandato presidencial e no segundo

exercício do mandato subseqüente.

(E) último ano do mandato presidencial e no terceiro

exercício do mandato subseqüente .

Prova : Amarela Concurso : PS-QC
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34) Em relação à Análise Administrativa, segundo CURY, assinale

a opção correta.

(A) A observação pessoal e os questionários são realizados

durante o estudo da solução dos problemas.

(B) O envolvimento positivo do público interno faz parte das

condições ótimas do processo.

(C) Existem sete fases em um programa de trabalho para uma

análise administrativa.

(D) A utilidade de um questionário aumenta quando não há

tempo hábil para se entrevistar todas as pessoas cujas

informações deseja-se obter.

(E) Para maximizar o levantamento, a análise dos serviços de

um órgão deve começar pelas rotinas a mais tempo em

vigor.

35) No que se refere aos três estilos de liderança segundo WHITE

e LIPPITT, assinale a opção correta.

(A) Na programação dos trabalhos da liderança democrática, o

líder aconselha e dá orientações para que o grupo esboce

objetivos e ações. As tarefas ganham perspectivas com os

debates.

(B) Na divisão de trabalho da liderança liberal, a

participação do líder é limitada. Informações e

orientações são dadas desde que solicitadas pelo grupo.

(C) Na tomada de decisão da liderança autocrática, o líder

dá ordens e determina providências para a execução de

tarefas, sem explicá-las ao grupo.

(D) Na divisão de trabalho da liderança democrática, a

divisão das tarefas e escolha dos colegas são do

grupo. Não há participação do líder.

(E) Na liderança liberal, o comportamento do líder é

objeti-vo e limita-se aos fatos nos elogios ou críticas.

O líder trabalha como orientador da equipe.

36) A Teoria Neoclássica é também denominada Escola do Processo

Administrativo devido

(A) à apresentação de um ecletismo aberto e receptivo.

(B) a sua ênfase nas funções administrativas.

(C) a seu foco maior nos objetivos departamentais do que na

empresa.

(D) à apresentação somente de objetivos quantificáveis.

(E) a sua ênfase nos processos jurídicos, de fusão e de de-

legação de competência.
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37) Quanto à Teoria de GRAICUNAS, assinale a opção correta.

(A) A complexidade da administração aumenta aritmeticamente

à medida que aumenta o número de subordinados.

(B) As relações grupais indiretas e as relações cruzadas são

tipos distintos de combinações entre superiores e subor-

dinados.

(C) Podem-se obter todos os possíveis tipos de relação que

interessam ao administrador com o resultado da expressão

n (2n-1-1) 
, onde n é o número de pessoas subordinadas .

(D) Em um escritório onde um supervisor possui quatro

subordinados, podem ser observadas doze relações cruza-

das.

(E) As relações simples diretas são as criadas pela necessi-

dade natural dos auxiliares de mesmo superior se comuni-

carem entre si.

38) Quanto à avaliação do desempenho, assinale a opção correta.

(A) O método dos incidentes críticos é um dos métodos tradi-

cionais de avaliação do desempenho.

(B) A aplicação simples, sem exigência de preparo prévio dos

avaliadores, é uma vantagem do método de pesquisa de

campo.

(C) No método das frases descritivas, cada folha do formulá-

rio é ocupada por um fator de desempenho.

(D) Uma desvantagem do método de pesquisa de campo é que sua

elaboração e montagem são complexas, exigindo um plane-

jamento cuidadoso e demorado.

(E) Uma desvantagem do método das escalas gráficas é que

deixa o avaliador sem noção do resultado da avaliação.

39) Quanto aos fatores de especificações na análise de cargos,

assinale a opção correta.

(A) Aptidões necessárias é requisito físico.

(B) O risco é um fator inerente às responsabilidades envol-

vidas.

(C) A experiência anterior essencial é um requisito mental .

(D) Material, ferramental e equipamentos são requisitos fí-

sicos.

(E) A supervisão de pessoal é inerente às condições de tra-

balho.
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40) No que diz respeito á cultura organizacional, assinale a

opção correta.

(A) Segundo Schein, em relação aos componentes da cultura

organizacional, as pressuposições básicas constituem o

segundo nível da cultura (filosofias e estratégias).

(B) De acordo com Chiavenato, uma organização pouco estável

e altamente mutável tem menor probabilidade de

desaparecer do mapa do que uma organização pouco

adaptativa, rígida e imutável.

(C) 0 Desenvolvimento Organizacional (DO) é uma abordagem de

mudança planejada, cujo foco principal está em mudar as

pessoas e a natureza e qualidade de suas relações de

trabalho.

(D) A análise transacional é uma das características princi-

pais do Desenvolvimento Organizacional.

(E) Em Desenvolvimento Organizacional (DO) , quando se reúnem

grupos de treinamento de sensitividade, o nível de in-

tervenção é o interpessoal.

41) Que sistema de produção consiste em fabricar os componentes

necessários às montagens do dia, sendo feito o uso de

cartões KANBAN e existindo, no processo, apenas as peças

em processamento e as necessárias para a produção?

(A) Sistema tipo puxar (PULL) .
(B) Sistema de matrizes de/para.

(C) DTD (DOCK TO DOCK).

(D) Sistema tipo empurrar (PUSH) .

(E) PERT/ CPM.

42) No que diz respeito às fases da licitação das modalidades

previstas na Lei 8.666/ 93, a documentação necessária

exigida dos interessados, que denota a capacidade do

licitante para contrair obrigações ou exercer direitos, re-

fere-se a sua

(A) qualificação técnica.

(B) regularidade fiscal.

(C) qualificação econômico-financeira.

(D) regularidade trabalhista.

(E) habilitação jurídica.
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43) Em uma unidade gestora da administração direta, qual tipo

de tomada de contas deve ser procedida quando se verificar

que não houve prestação de contas pelo agente responsável,

ou que tenha ocorrido desfalque, desvio de bens ou outra

irregularidade de que resulte prejuízo para a Fazenda

Pública?

(A) Anual.
(B) Especial.

(C) Investigativa.

(D) Extraordinária.

(E) Inopinada.

44) Em relação ao Recrutamento de Pessoal, assinale a opção cor-

reta.

(A) Os candidatos disponíveis nas outras empresas são

abordados pelo Recrutamento Externo.

(B) Um candidato aplicado na própria empresa é considerado

real quando não está procurando outro emprego.

(C) Candidatos potenciais são aqueles que estão procurando

outros empregos.

(D) O Recrutamento Interno é usado, exclusivamente, para

candidatos reais aplicados na própria empresa.

(E) Pode-se aplicar o recrutamento externo em candidatos

reais ou potenciais, desde que sejam exógenos à nossa

organização.

45) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacio-

nal e patrimonial da União e das entidades da administração

direta e indireta é da competência do Poder ,

mediante Controle Externo, que conta com o auxílio

para seu exercício.

(A) Judiciário / dos Tribunais de Fiscalização

(B) Judiciário / dos Tribunais de Justiça

(C) Legislativo / das Secretarias de Receita e Finanças

(D) Legislativo / dos Tribunais de contas

(E) Judiciário / das Secretarias de orçamento e Controle
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46) Em relação às estruturas organizacionais nos processos orga-

nizacionais, assinale a opção correta.

(A) Uma característica da estrutura com base na matriz. é o

equilíbrio de objetivos pela atenção dispensada tanto

às áreas funcionais quanto às coordenações de projetos/

produtos.

(B) Uma desvantagem de uma estrutura baseada em projetos é a

subutilização de recursos com o objetivo de se obter a

cobertura completa de projetos/produtos e funções,

gerando insucessos na obtenção de certas economias de

escala.
(C) Uma vantagem da estrutura divisionária é a comunicação

informal, como fonte importante de integração.

(D) Uma vantagem da estrutura colegiada é a uniformidade de

normas e procedimentos .
(E) Uma vantagem da estrutura linear são as decisões rápi-

das.

47) Segundo Victor A. THOMPSON, como é denominado o mecanismo

de defesa da hierarquia em que o chefe apega-se aos

regulamentos, aos subobjetivos e categorias preestabele-

cidas de julgamento e resiste a toda forma de mudança na

organização, devido aos seus sentimentos de insegurança

pelo temor de perder o cargo?

(A) Manipulação do sistema de informações.

(B) Comportamento dramatúrgico.

(C) Ideologia Administrativa.

(D) Princípio da incompetência.

(E) Buropatia.

48) Um financiamento cujo principal é igual a R$ 100.000,00 é

realizado com uma taxa de 10% ao ano, no regime de juros

compostos, e deve ser amortizado pelo Sistema de Amortiza-

ções Constantes (SAC) no prazo de 10 anos, com os dois pri-

meiros anos de carência. Sabendo-se que os juros devidos nos

dois primeiros anos de carência não são pagos, e

sim capitalizados, qual o valor, em reais, da segunda pres-

tação?

(A) 25.530,40

(B) 25.650,00

(C) 25.712,50

(D) 25.815,00

(E) 25.938,30
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49) Um título com 36 dias a decorrer está sendo negociado com

uma rentabilidade de 1, 00% ao mês. Assumindo o ano comercial

com 360 dias e o regime de juros simples, que valor

aproximado da taxa anual de desconto "por fora" corresponde

a essa taxa de rentabilidade?

(A) 12,42%

(B) 12, 31%

(C) 12,00%

(D) 11,86%

(E) 11, 57%

50) No que se refere ao processo cíclico de treinamento,

assinale a opção correta.

(A) Os resultados satisfatórios obtidos são retroagidos à

etapa de programação de treinamento.

(B) No levantamento de necessidades de treinamento, faz-se

a decisão quanto à estratégia.

(C) Durante a etapa da decisão quanto à estratégia, define-

se onde treinar e quem treinará.

(D) A determinação de requisitos básicos da força de traba-

lho é estabelecida após a etapa do diagnóstico da situa-

ção.
(E) A medição é realizada durante a execução do treinamento.
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ANEXO

RELAÇÃO DE FORMULAS BÁSICAS E TABELA DE POTENCIAÇÃO A
SEREM UTILIZADAS PARA A RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DE

MATEMATICA FINANCEIRA

Equações fundamentais segundo os regimes adotados.(utilização e desdobramentos das
fórmulas apresentadas de acordo com as necessidades identificadas pelo candidato):

I) Regime de Juros Compostos

FV = PV(1+ i)"

FV = PMT 
(1+ i)" -1

II) Regime de Juros Simples

FV = PV(1+ i.n)

Tabela de potenciação para (1 + i)"
2 3 4 5 6 7 8

1% 1,020100 1,030301 1,040604 1,051010 1,061520 1,072135 1,082857

2% 1,040400 1,061208 1,082432 1,104081 1,126162 1,148686 1,171659

3% 1,060900 1,092727 1,125509 1,159274 1,194052 1,229874 1,266770

4% 1,081600 1,124864 1,169859 1,216653 1,265319 1,315932 1,368569

5% 1, 102500 1, 157625 1, 215506 1, 276282 1, 340096 1, 407100 1, 477455

6% 1,123600 1,191016 1,262477 1,338226 1,418519 1,503630 1,593848

7% 1, 144900 1, 225043 1, 310796 1, 402552 1, 500730 1, 605781 1, 71818 6

8% 1, 166400 1, 259712 1, 360489 1, 469328 1, 586874 1, 713824 1, 850930

9% 1,188100 1,295029 1,411582 1,538624 1,677100 1,828039 1,992563

10% 1, 210000 1, 331000 1, 4 64100 1, 610510 1, 771561 1, 948717 2, 143589

11% 1, 232100 1, 367631 1, 518070 1, 685058 1, 870415 2, 076160 2, 304538

12% 1,254400 1,404928 1,573519 1,762342 1,973823 2,210681 2,475963

13% 1,276900 1,442897 1,630474 1,842435 2,081952 2,352605 2,658444

14% 1, 299600 1, 481544 1, 688960 1, 925415 2, 194973 2, 502269 2, 852586

15% 1,322500 1,520875 1,749006 2,011357 2,313061 2,660020 3,059023

16% 1, 345600 1, 560896 1, 810639 2, 100342 2, 436396 2, 826220 3, 278415

17% 1,368900 1,601613 1,873887 2,192448 2,565164 3,001242 3,511453

18% 1,392400 1,643032 1,938778 2,287758 2,699554 3,185474 3,758859

19% 1, 416100 1, 685159 2, 005339 2, 386354 2, 839761 3, 379315 4, 021385

20% 1,440000 1,728000 2,073600 2,488320 2,985984 3,583181 4,299817

21% 1,464100 1,771561 2,143589 2,593742 3,138428 3,797498 4,594973

22% 1,488400 1,815848 2,215335 2,702708 3,297304 4,022711 4,907707

23% 1,512900 1,860867 2,288866 2,815306 3,462826 4,259276 5,238909

24% 1, 537600 1, 906624 2, 364214 2, 931625 3, 635215 4, 507667 5, 589507

25% 1, 562500 1, 953125 2, 441406 3, 051758 3, 814697 4, 768372 5, 9604 64

Legenda:
n - Número de periodos de capitalização de juros.
i - Taxa de juros em cada período de capitalização.
PV - Valor presente, capital inicial aplicado, principal.
FV - Valor futuro, montante no fmal de n períodos de capitalização.

PMT - Pagamentos periódicos de mesmo valor.


