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CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
31) O processo de ensino-aprendizagem, mais conhecidopela sigla C.H.A., tem como objetivo modificar ocomportamento das pessoas, aumentar a efetividade,o desempenho, e desenvolver:

a) competências, harmonia e atitudes.
b) conhecimentos, habilidades e atitudes.
c) capacidades, honradez e astúcia.
d) conteúdos, honestidade e apreensões.

32) Segundo a definição creditada a Malcolm Knowles,a arte ou ciência de orientar adultos a aprenderintitula-se:
a) Anagogia
b) Androginia
c) Andragogia
d) Andrologia

33) São considerados elementos da ação didática:
(I) a disciplina (matéria ou conteúdo)
(II) o professor
(III) o aluno
a) somente (I) e (II) são verdadeiras.
b) somente (II) e (III) são verdadeiras.
c) somente (I) e (III) são verdadeiras.
d) (I), (II) e (III) são verdadeiras.

34) Etapa inicial e base para implantação da QualidadeTotal, é chamado assim devido a primeira letra de 5palavras japonesas:
a) Seis Sigma
b) Programa 5T
c) Cinco Sigma
d) Programa 5S
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35) A Gestão da Qualidade Total também é conhecidapela sigla:
a) CCM
b) TCM
c) TQM
d) CMMI

36) Identifique a alternativa que designa um grupo denormas técnicas que estabelecem um modelo degestão da qualidade internacional:
a) OSI 8900
b) ISO 9000
c) ABNT 7900
d) ISS 9090

37) No gerenciamento da qualidade é bastante conhecidoas sete ferramentas do controle de qualidade.Identifique abaixo a alternativa que apresenta trêsdessas ferramentas:
a) Histogramas - Fluxogramas - Diagrama de Pareto
b) Diagrama de Pareto - PERT/CPM - Organogramas
c) PERT/CPM - Organogramas - Fluxogramas
d) Histogramas - PERT/CPM - Organogramas

38) Na elaboração de relatórios operacionais uma dasestratégias para melhor apresentar os dados é o usode gráficos. Identifique a alternativa que NẪO éconsiderada como gráfico padrão:
a) pizza
b) matriz
c) barra
d) coluna

39) O ciclo começa pelo planejamento, em seguida a açãoou conjunto de ações planejadas são executadas,checa-se se o que foi feito estava de acordo com oplanejado, constantemente e repetidamente(ciclicamente), e toma-se uma ação para eliminar ouao menos mitigar defeitos no produto ou na execução.Estamos descrevendo o:
a) ciclo 4P's
b) ciclo de Otto
c) ciclo PDCA
d) ciclo de Krebs

40) Um método constantemente aplicado em organizaçõespara a escolha dos indicadores-chave de desempenhoé o:
a) Businness Scottish
b) Balanced Scorecard
c) Businness Scorecard
d) Balanced Scottish

41) Conforme a Pirâmide da Aprendizagem, elaboradapelo Prof. Edgar Dale, pode-se afirmar que:
a) aprende-se mais ensinando os outros do que assistindoa uma aula expositiva.
b) aprende-se mais com discussões em grupo do queensinando os outros.
c) aprende-se mais assistindo a uma aula expositiva doque tendo discussões em grupo.
d) aprende-se mais assistindo a uma aula expositiva doque ensinando os outros.
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42) Gestão de Processos de Negócio é um conceito queune gestão de negócios e tecnologia da informaçãocom foco na otimização dos resultados dasorganizações através da melhoria dos processos denegócio. É também conhecido pela sigla em inglês:
a) CRM
b) BPM
c) GED
d) SCM

43) Os Indicadores de Produtividade enfatizam mais a__________ dos processos enquanto os Indicadoresde Qualidade enfocam a __________ dos processos.Escolha a alternativa que tenha as palavras quepreencham adequadamente a frase anterior:
a) eficácia - eficiência
b) eficiência - efetuoso
c) eficiência - eficácia
d) eficácia - efetuoso

44) O modelo da Cadeia de Valor e dos 6Es doDesempenho, utilizado em criação de indicadores dedesempenho, constitui-se de duas dimensões. AsDimensões de Esforço são:
a) economicidade, execução e excelência
b) eficiência, eficácia e excelência
c) economicidade, execução e efetividade
d) eficiência, eficácia e efetividade

45) Sequência de passos necessários para que se possaatingir a automação de processos de negócio, deacordo com um conjunto de regras definidas,envolvendo a noção de processos, permitindo queestes possam ser transmitidos de uma pessoa paraoutra de acordo com algumas regras:
a) Workflow
b) Flowchart
c) Flowwork
d) Workchart

46) "A didática é a parte da ___________ e estuda osdiferentes processos de ___________ e ___________".Identifique a alternativa que possui as melhorespalavras para preencher a frase anterior:
a) filosofia - ensino - educação
b) pedagogia - educação - metodologia
c) filosofia - aprendizagem - metodologia
d) pedagogia - ensino - aprendizagem

47) Quanto as Dinâmicas de Grupo qual a afirmação abaixoestá INCORRETA:
a) Opiniões diferentes devem ser respeitadas eaproveitadas como fatores enriquecedores do grupo.
b) Em debates com o grupo, as opiniões devem serdefendidas com clareza, mas sem imposições.
c) Durante a dinâmica, posição hierárquica não tem valor.Todos são iguais.
d) Conversas paralelas devem ser estimuladas para acriação de idéias divergentes.

48) Com o BSC os requisitos para definição dosindicadores buscam a maximização dos resultadosbaseados em quatro perspectivas que refletem a visãoestratégica empresarial: 
a) financeira - clientes - processos internos - aprendizadoe crescimento.
b) financeira - administrativa - processos internos -aprendizado e crescimento.
c) financeira - administrativa - fabril - recursos humanos.
d) financeira - clientes - fabril - recursos humanos.

49) Alguns dos objetivos gerais que se espera alcançarcom a utilização da Dinâmica de Grupo são:
(I) Estimular a reflexão e a revisão de atitudes ecomportamentos, levando a novas formas de ser e conviver.
(II) Transformar o potencial do grupo, fazendo-o crescer emigualdade harmônica de relacionamento interpessoal.
(III)Desenvolver a capacidade de respeitar as diferençasindividuais e a diversidade cultural.
a) somente (I) e (II) são verdadeiras.
b) somente (II) e (III) são verdadeiras.
c) somente (I) e (III) são verdadeiras.
d) (I), (II) e (III) são verdadeiras.

50) Na elaboração de fluxogramas recomenda-se que ofluxo seja desenhado (sentido e direção):
a) Da Esquerda para a Direita, e de Baixo para Cima.
b) Da Direita para a Esquerda, e de Cima para Baixo.
c) Da Esquerda para a Direita, e de Cima para Baixo.
d) Da Direita para a Esquerda, e de Baixo para Cima.

51) Na grande maioria dos casos, é importante lembrarque os fluxos devem possuir:
a) um “inicio” mas não necessariamente um “fim”.
b) um “inicio” e pelo menos um “fim”.
c) não necessariamente um “inicio” mas pelo menos um“fim”.
d) o “inicio” e o “fim” não são necessariamenteobrigatórios.

52) Sempre iniciar o texto a ser empregado no símbolode atividades de um fluxograma com um:
a) verbo
b) adjetivo
c) preposição
d) substantivo

53) O símbolo convencionado para as decisões numfluxograma é o:
a) quadrado
b) retângulo
c) losango
d) triângulo

54) Na elaboração de relatórios operacionais deve-seenfatizar:
a) as normas, ou seja, quais são as regras
b) os procedimentos, ou seja, como deve ser feito
c) as políticas, ou seja, o que fazer
d) controles e métricas, ou seja, quais evidências



55) Segundo Cerqueira Neto, os principais benefícios deum Programa de Qualidade Total são os seguintes:
(I) meio de otimização do tempo de realização das tarefas.
(II) aumento de perdas e de custos de operação.
(III) melhorias na qualidade do produto.
a) somente (I) e (II) são verdadeiras.
b) somente (II) e (III) são verdadeiras.
c) somente (I) e (III) são verdadeiras.
d) (I), (II) e (III) são verdadeiras.

56) Formulário para a execução e controle de tarefas queirá atribuir responsabilidades e as formas como otrabalho deverá ser realizado. É utilizado comoferramenta de qualidade, fazendo algumas perguntaspara identifica-lo. O nome foi dado devido as iniciaisdas palavras inglesas:
a) 3W2H
b) 4H1W
c) 6H2W
d) 5W2H

57) "Processos são definidos como um fluxo de atividadesque utilizam recursos (pessoal, informações, energiaetc.) para transformar as __________ em __________".Identifique a alternativa que possui as melhorespalavras para preencher a frase anterior:
a) entradas (insumos) - saídas (produtos)
b) saídas (produtos) - entradas (insumos) 
c) entradas (produtos) - saídas (insumos)
d) saídas (insumos) - entradas (produtos) 

58) Tipicamente na elaboração de um histograma utiliza-se de um gráfico:
a) de bolhas
b) de dispersões
c) de barras verticais
d) de radar

59) Quanto aos fluxogramas, segundo o PMBOK, existem
muitos estilos, mas todos os fluxogramas de
processos mostram:
a) as atividades, os pontos de decisão e as decisões finais
b) as atividades, os pontos de decisão e a ordem de

processamento. 
c) as decisões finais, os pontos de decisão e a ordem de

processamento. 
d) as atividades, as decisões finais e a ordem de

processamento. 

60) Embora desde a Grécia antiga se hajam formulado
diversas teorias sobre a aprendizagem, as de maior
destaque na educação contemporânea são a de:
a) Carl Gustav e a de Lev Vygotsky
b) Carl Gustav e a de Luigi Pirandello
c) Jean Piaget e a de Lev Vygotsky
d) Jean Piaget e a de Luigi Pirandello
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61) Instrução programada é o nome da mais conhecidaaplicação educacional dos conceitos desenvolvidospelo psicólogo estadunidense:
a) Skinner
b) Paulo Freire
c) Carl Rogers
d) Freud

62) O modelo da Cadeia de Valor e dos 6Es doDesempenho, utilizado em criação de indicadores dedesempenho, constitui-se de duas dimensões. AsDimensões do Resultado são:
a) economicidade, execução e efetividade
b) eficiência, eficácia e efetividade
c) eficiência, eficácia e excelência
d) economicidade, execução e excelência

63) O Diagrama de Pareto que originou-se do modeloeconômico de Pareto que afirma que alguns elementossão vitais, muitos apenas triviais é também conhecidocomo princípio ou:
a) Lei 20/80
b) Lei 10/90
c) Lei 50/50
d) Lei 60/40

64) Segundo Kootz, as principais técnicas de treinamentofora do trabalho são:
(I) estudos de caso
(II) discussão em grupo
(III) dramatização
a) somente (I) e (II) são verdadeiras.
b) somente (II) e (III) são verdadeiras.
c) somente (I) e (III) são verdadeiras.
d) (I), (II) e (III) são verdadeiras.

65) Existem diversas formas possíveis de estruturar umfluxograma de processo, a mais indicada para mapearprocesso é a denominada:
a) PROCESS-CROSS
b) FUNCTIONAL-PROCESS
c) CROSS-FUNCTIONAL
d) FUNCTIONAL-CROSS


