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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 19 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início 
da prova, o candidato, depois de entregar seu caderno 
de prova e seu cartão-resposta, poderá retirar-se da 
sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de 
prova antes desse tempo deverá assinar termo de 
desistência, declarando sua desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 19 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 QUESTÃO 21 

Na obra "Teoria Geral da Administração", de Idalberto Chiavenato, cada teoria administrativa aborda uma 
perspectiva diferente para o homem dentro das organizações. Sobre tais perspectivas, analise os itens a 
seguir:

I. O homem econômico é a perspectiva da Teoria Sistêmica, a qual entende que as pessoas são 
influenciadas por recompensas salariais, econômicas e materiais.

II. A perspectiva da Teoria Contingencial entende o homem como um ser complexo, o qual recebe insumos 
do ambiente e reage a eles, provocando mudanças no meio em que está inserido. O homem complexo é um 
sistema individual não estático, que não só promove o desenvolvimento contínuo, mas mantém sua 
identidade e individualidade.

III. O homem organizacional é a perspectiva da teoria estruturalista, a qual parte do pressuposto de que as 
pessoas são flexíveis às mudanças, têm permanente desejo de realização, são capazes de adiar 
recompensas e intolerantes às frustações.

Marque a alternativa CORRETA:

(A) Apenas item I é verdadeiro.
(B) Apenas item II é verdadeiro.
(C) Os itens I e II são verdadeiros.
(D) Os itens II e III são verdadeiros.
(E) Os itens I, II e III são verdadeiros.

 QUESTÃO 22 

A figura a seguir apresenta informações a respeito de uma pesquisa de emprego realizada no Brasil em 
2016:

Fonte: adaptado de GASPARINI, C. O que faz o brasileiro aceitar uma vaga, segundo o LinkedIn. Net, jun. 2016. Portal Exame.com. Disponível em: < http://
exame.abril.com.br/carreira/noticias/o-que-faz-o-brasileiro-aceitar-uma-vaga-segundo-o-linkedin> Acesso em: 2019. 

Com base nas informações apresentadas na figura e nos conceitos pertinentes à motivação das teorias da 
administração, marque a alternativa CORRETA:
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(A) A figura evidencia que a motivação sugerida por Taylor prevalece na escolha dos brasileiros por uma 
vaga de emprego.

(B) A satisfação das necessidades primárias da Pirâmide de Maslow é o principal critério para escolha de um 
emprego.

(C) Para os brasileiros, os benefícios continuam sendo o principal fator motivador para escolha de um 
emprego, assim como Henri Fayol já defendia desde o início do século XX.

(D) O modelo contingencial de motivação sugerido por Lawler III, que define a solidez de uma organização 
como principal fator motivacional, está de acordo com os dados demonstrados na figura.

(E) Os fatores intrínsecos (ou motivacionais) de Herzberg são os mais determinantes na escolha de um 
emprego para os brasileiros.

 QUESTÃO 23 

Considerando a Teoria de Sistemas, marque a alternativa INCORRETA sobre as características das 
organizações como sistemas abertos:

(A) As organizações são sistemas sociais, apresentam comportamento probabilístico e não determinístico, 
ou seja, são afetadas por mudanças ambientais e por isso seu comportamento não é totalmente 
previsível.

(B) A homeostase ou “estado firme” é obtida por uma organização quando satisfeitos dois requisitos: 
unidirecionalidade e progresso com relação ao objetivo.

(C) Resiliência é a capacidade da organização de superar um distúrbio proveniente do ambiente externo. 
(D) Independência das partes faz que partes de uma organização possam ser alteradas sem efeito 

concomitante sobre outras devido à diferenciação provocada pela divisão do trabalho.
(E) A capacidade de modificar a si próprio e sua estrutura básica é a propriedade de morfogênese das 

organizações.

 QUESTÃO 24 

No livro "Planejamento Estratégico" de Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, o tipo de estratégia pode ser 
estabelecido de acordo com a situação da empresa, a qual pode assumir postura estratégica voltada à 
sobrevivência, manutenção, crescimento ou desenvolvimento, dependendo da predominância de pontos 
fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças no ambiente em que se encontra. Marque a alternativa que 
NÃO apresenta estratégia inerente à postura de crescimento:

(A) Estratégia de inovação.
(B) Estratégia de internacionalização.
(C) Estratégia de desinvestimento.
(D) Estratégia de joint venture.
(E) Estratégia de expansão.

 QUESTÃO 25 

De acordo com Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, em seu livro "Planejamento Estratégico", uma das 
fases da metodologia de elaboração e implementação do planejamento estratégico é o estabelecimento de 
instrumentos prescritivos e quantitativos. Descreve-se a seguir as definições de alguns desses instrumentos:
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Assinale a sequência CORRETA:

(A) 1, 2, 3, 4 
(B) 1, 3, 4, 2
(C) 1, 4, 2, 3
(D) 2, 3, 4, 1
(E) 4, 3, 2, 1

 QUESTÃO 26 

Sobre os princípios do planejamento as definições de eficiência, eficácia e efetividade, analise os itens a 
seguir:

I. Eficiência é fazer as coisas certas, ou seja, fazer o que precisa ser feito; maximizar a utilização dos recursos 
disponíveis e obter os resultados estabelecidos.

II. Eficácia é fazer as coisas de maneira adequada; resolver os problemas que surgem e cumprir os deveres 
e as responsabilidades estabelecidas.

III. Efetividade representa a capacidade de coordenação constante dos esforços e energias, tendo em vista o 
alcance dos resultados globais positivos ao longo do tempo.

Marque a alternativa CORRETA:

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Os itens I e II são verdadeiros.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

 QUESTÃO 27 

A conectividade das informações trouxe mudanças no arranjo de cadeia de suprimentos no século XXI em 
relação ao anterior. No livro "Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos", de Donald Bowersox, David Closs 
M. Cooper e John Bowersox, o impacto direto da tecnologia da informação gerou potencial para desenvolver 
modelos de negócios baseados na resposta (puxados), em substituição à prática empresarial antecipatória 
(empurrada), a qual dominava os arranjos de cadeia de suprimentos desde a Revolução Industrial. Sobre o 
modelo de negócio de base antecipada (empurrado) e modelo de negócio baseado na resposta (puxado), 
marque a alternativa INCORRETA:

(A) As etapas típicas do modelo de negócio de base antecipatória (empurrado) envolvem respectivamente o 
processo de prever, comprar os materiais, fabricar, armazenar, vender e entregar.

(B) O modelo de arranjo de cadeia de suprimento empurrado é baseado na antecipação às necessidades 
futuras, o que o torna altamente arriscado devido à probabilidade de se estimar erroneamente o que os 
clientes demandarão.

1 – Objetivo

2 – Meta

3 - Estratégia

4 - Política

(    ) É o alvo ou situação que se pretende alcançar.
(    ) Corresponde aos passos ou etapas, 

perfeitamente quantificados e com prazos para 
alcançar os objetivos.

(    ) É a ação mais adequada a ser executada para 
alcançar, preferencialmente de maneira 
inovadora e diferenciada, os objetivos no melhor 
posicionamento perante o ambiente onde se 
encontra a organização.

(    ) É a definição dos níveis de delegação, faixas de 
valores e/ou quantidades limites e de abrangência 
das estratégias e ações para a consecução dos 
objetivos.
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(C) A sequência de atividades do modelo baseado na resposta é iniciada por uma venda, vindo em seguida a 
compra de materiais, fabricação customizada e entrega direta ao cliente.

(D) Atualmente, praticamente nenhuma empresa aplica o modelo de negócio de base antecipada 
(empurrado), pois as barreiras à implementação de sistemas baseados na resposta (puxados) foram 
superadas, a partir da evolução das tecnologias de informação, como a internet.

(E) A diferença fundamental entre os arranjos de cadeia de suprimentos puxados e empurrados é que o 
modelo baseado na resposta (puxado), busca reduzir ou eliminar a dependência das previsões por meio 
do planejamento contínuo e da troca rápida de informações entre os participantes da cadeia de 
suprimentos.

 QUESTÃO 28 

Na perspectiva de Donald Bowersox e David Closs e os outros autores do livro "Gestão Logística da Cadeia 
de Suprimentos", analise os itens a seguir sobre custos e planejamento de estoques:

I - Despesa associada ao ato de manter produtos em estoque e inclui os custos de capital, seguros, 
obsolescência, armazenamento e impostos.

II - Desembolso proveniente da aquisição de itens para reposição de estoque, entre eles o custo do 
processamento do pedido e do frete.

III - Técnica de reabastecimento que minimiza o custo combinado de manutenção de estoques e de 
pedidos.

Marque a alternativa CORRETA:

(A) O item I refere-se ao conceito de Custo de Manutenção de Estoques, o qual é minimizado pelo aumento 
da quantidade de pedidos feitos no ano.

(B) Se não fosse pelo custo com impostos, o item I descreveria perfeitamente o conceito de Custo do Pedido.
(C) O item II refere-se ao conceito de Custo do Pedido, o qual é aumentado pela redução da quantidade de 

pedidos feitos no ano.
(D) O item III refere-se ao conceito de Lote Econômico de Compra cujo método matemático busca encontrar 

a periodicidade de tempo (quando pedir) para se obter maior economia na compra de reposição de 
estoques.

(E) Os itens I e II são respectivamente os conceitos de Custo de Manutenção de Estoques e Custo do Pedido 
e ambos são reduzidos pelo aumento da quantidade de pedidos no ano.

QUESTÃO 29 

Baseado nos estudos de Nigel Slack e et al do livro "Administração da Produção", marque a alternativa 
INCORRETA sobre perspectivas de estratégia de produção:

(A) A estratégia de produção que reflete os objetivos corporativos, tais como tipo de negócio a ser investido, 
localidade das operações, alocação dos recursos entre as unidades de negócio, é denominada estratégia 
de “cima para baixo” (top-down).

(B) As estratégias baseadas nas exigências do mercado estão voltadas para o atendimento contínuo das 
exigências dos mercados da empresa e buscam mapear os fatores competitivos, especialmente os 
fatores qualificadores, pois são os que direta e significativamente contribuem para a realização de um 
negócio.

(C) A ideia de estratégia moldada pela experiência do nível operacional é conhecida como estratégias 
emergentes ou “de baixo para cima” (bottom-up), cujo princípio está baseado na modelagem dos 
objetivos e da ação da operação, mesmo que de forma parcial, pelo conhecimento que obtém de suas 
atividades diárias.

(D) Embora frequentemente negligenciada, a perspectiva baseada em recursos de produção busca fazer 
que as empresas herdem, adquiram e desenvolvam seus recursos de produção para impactar 
significativamente sobre seu sucesso estratégico.

(E) Os objetivos da estratégia de produção mudarão, dependendo do estágio do ciclo de vida do produto ou 
serviço que a empresa oferece.
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 QUESTÃO 30 

Arranjo físico pode ser entendido como a maneira pela qual o posicionamento físico de recursos 
transformadores está colocado e o modo pelo qual os recursos transformados fluem pela operação. Sobre 
os tipos básicos de arranjo físico, marque a alternativa CORRETA:

(A) O arranjo físico de produto é mais indicado para operações de baixa variedade e volume, pois resulta em 
baixo custo e dá oportunidade para especialização de equipamento.

(B) Baixa flexibilidade de produto e alta utilização dos recursos são, respectivamente, as principais 
vantagens e desvantagens do arranjo físico do tipo funcional.

(C) O arranjo físico do tipo posição fixa é mais indicado para operações de alto volume e variedade, pois 
resulta em flexibilidade elevada.

(D) O arranjo físico do tipo celular é o mais indicado para operações de baixo volume e variedade, mas uma 
de suas desvantagens é a possibilidade de redução dos níveis de utilização dos recursos.

(E) A escolha do melhor arranjo físico depende não só da relação dos custos totais (fixos mais variáveis) com 
as características de volume e variedade da produção, bem como de considerar a perspectiva e o 
sentimento de clientes e funcionários sobre a operação.

 QUESTÃO 31 

Sobre gestão da qualidade total e as categorias dos custos de qualidade, marque a alternativa CORRETA:

(A) Os custos de avaliação são provenientes da identificação de problemas potenciais, correção do processo 
antes da má qualidade, treinamento e desenvolvimento de pessoal para execução do trabalho da 
melhor maneira.

(B) A adoção de mecanismos os quais visam checar se ocorreram problemas ou erros durante e após a 
fabricação do produto, tais como controle estatístico e o tempo de inspeção, são os denominados custos 
de prevenção e estão associados ao controle da qualidade.

(C) Como custos de falhas internas incluem-se o custo de peças e dos materiais refugados e retrabalhados, 
além do pagamento de indenizações. Esses custos são consequências da falta de prevenção e avaliação.

(D) Perda de confiança do cliente e custos com garantias são conhecidos como custos de falhas externas, os 
quais são consequências da falta de prevenção e avaliação.

(E) A gestão da qualidade total procura adotar o nível ótimo de qualidade para reduzir todos os custos 
conhecidos e desconhecidos de falhas.

 QUESTÃO 32 

Uma empresa avalia a possibilidade de investimento em dois projetos, A e B, os quais são mutuamente 
excludentes. Utilizando-se de técnicas de orçamento de capital, o administrador financeiro avaliou os fluxos 
de caixa de projetos conforme segue:
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Considerando que o custo de capital da empresa é de 10% ao ano e que o prazo de retorno de investimento 
aceitável pela empresa é de 4 anos, avalie os itens a seguir e marque a alternativa CORRETA:

I - Considerando o Valor Presente Líquido (VPL), a empresa deve escolher o projeto A como mais viável, pois 
é o que apresenta o valor mais próximo de zero.

II - Se a empresa basear sua escolha pela Taxa Interna de Retorno (TIR), então deverá optar pelo projeto A, 
pois seu valor é maior que do projeto B e do custo de capital da empresa.

III - Considerando o Payback dos projetos, deve-se escolher o projeto B, pois o retorno é o mais próximo do 
prazo aceitável pela empresa.

IV - Todas as técnicas de orçamento de capital analisadas apontam para escolha do projeto A.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas o item III é verdadeiro.
(E) Os itens I, II e IV são verdadeiros.

 QUESTÃO 33 

A análise de demonstrações financeiras é uma das atividades mais importantes para gerir as finanças de 
uma empresa. Uma das preocupações dos gestores é a capacidade que a empresa tem de saldar as 
obrigações de curto prazo à medida que vencem, a chamada liquidez corrente. Outra questão, comumente, 
avaliada é o índice de endividamento geral, que mede a proporção do ativo total financiado pelos credores 
terceiros da empresa. Avalie o balanço patrimonial simplificado referente ao fechamento de dois exercícios 
contábeis, 2017 e 2018, apresentado a seguir e marque a alternativa CORRETA:

(A) Houve uma redução do índice de liquidez corrente da empresa entre 2017 e 2018.
(B) No período analisado, houve aumento do patrimônio da empresa.
(C) Entre 2017 e 2018, houve redução do índice de endividamento geral da empresa.
(D) Houve um aumento do total financiado pelos credores entre 2017 e 2018.
(E) No período analisado, houve aumento do total financiado pelos sócios da empresa.

 QUESTÃO 34 

Para Lawrence Gitman, em seu livro "Administração Financeira", o custo de capital é a taxa de retorno que 
uma empresa precisa obter nos projetos em que deseja investir para manter o valor de mercado de sua 
ação. Sobre custo de capital, marque a alternativa INCORRETA:
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(A) A identificação da estrutura básica do custo de capital adota como premissas o risco econômico, risco 
financeiro e o imposto de renda.

(B) O custo do capital de terceiros de longo prazo refere-se ao custo corrente, já descontado o imposto de 
renda, para levantar fundos de longo prazo por empréstimos.

(C) O custo médio esperado futuro de fundos de longo prazo é denominado Custo Médio Ponderado de 
Capital (CMPC).

(D) A estrutura de capital ideal é a combinação ótima desejada pela empresa para o financiamento com 
capital de terceiros e capital próprio.

(E) As fontes básicas de fundos de longo prazo sustentam os investimentos da empresa em ativo 
imobilizado. Tais fontes compreendem o passivo circulante, dívidas de longo prazo, ações preferenciais, 
ações ordinárias e lucros retidos.

 QUESTÃO 35 

A Era da Informação provocou mudanças nos modelos de desenhos de cargos, até então, focados nas 
tarefas (modelo clássico) e nas pessoas (modelo humanístico). Para Idalberto Chiavenato, em seu livro 
"Gestão de Pessoas", o modelo contingencial de desenho de cargos trouxe uma abordagem mais ampla e 
complexa por considerar três variáveis simultaneamente: as pessoas, a tarefa e a estrutura da organização. 
Sobre as dimensões essenciais do modelo contingencial de desenho de cargos, marque a alternativa 
INCORRETA:

(A) Ênfase na eficiência: refere-se à medição da capacidade que o ocupante do cargo tem de executar o 
método e seguir as regras e os procedimentos.

(B) Autonomia: refere-se ao grau de independência e critério pessoal que o ocupante tem para planejar e 
executar seu trabalho.

(C) Significado das tarefas: é o conhecimento do impacto que o cargo provoca em outras pessoas ou mesmo 
na atividade organizacional.

(D) Identidade com a tarefa: refere-se ao grau o qual o cargo requer para que a pessoa execute e complete 
uma unidade do trabalho

(E) Retroação: refere-se ao grau de informação de retorno que o ocupante recebe para avaliar a eficiência 
de seus esforços na produção de resultados.

 QUESTÃO 36 

(...) Mapear riscos de problemas de saúde que colaboradores podem desenvolver e melhorar as 
condições do ambiente de trabalho - promovendo a busca pelo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 
- é função do gestor de qualidade de vida, uma das profissões do futuro, de acordo com Rodrigo Vianna, 
diretor-executivo da Talenses. “Já existe esta preocupação dos profissionais de recursos humanos com a 
qualidade de vida, mas no futuro haverá mais investimento nisso por parte das empresas”, diz ele. A 
formação acadêmica, de acordo com Vianna, pode ser abrangente, porque o que vai fazer a diferença na 
hora de garantir uma oportunidade como gestor de qualidade de vida é a experiência prévia no setor de 
recursos humanos (...).
Fonte: PATI, C. 20 profissões do (e com) futuro. Portal Exame. Jul/2013. Seção Carreira Você S/A. Disponível em: < https://exame.abril.com.br/carreira/20-
profissoes-do-e-com-futuro-segundo-especialistas/>. Acesso em 26/05/2019.

Sobre Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), considerando os estudos reunidos por Idalberto Chiavenato no 
livro "Gestão de Pessoas", analise os itens a seguir e marque a alternativa CORRETA:

I - Atualmente, qualidade de vida no trabalho envolve tanto aspectos físicos e ambientais, quanto os 
aspectos psicológicos do local de trabalho.

II - A qualidade de vida do trabalho assimila a reinvenção dos colaboradores quanto ao bem-estar e à 
satisfação no trabalho.

III - A qualidade de vida no trabalho atende o interesse das organizações quanto aos seus efeitos positivos e 
procura potencializar a produtividade.
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(A) Somente os itens I e II são verdadeiros, mas não há relação entre eles.
(B) Somente o item III é verdadeiro.
(C) Todos os itens são verdadeiros, II e III são antagônicos entre si e ambos complementam o item I.
(D) Todos os itens são verdadeiros, mas não há relação entre eles.
(E) Todos os itens são falsos.

 QUESTÃO 37 

Os termos e condições de formação de preços determinam qual das partes é responsável pela realização de 
atividades logísticas. Para Donald Bowersox e David Closs e os outros autores do livro "Gestão Logística da 
Cadeia de Suprimentos", uma tendência na estratégia de preços é a de separar o preço do produto do preço 
de serviços, para que custos como os de transportes e seguros, que até então estão incluídos no preço, 
tornem-se itens desvinculados e visíveis. Marque a alternativa que denomina a formação de preço em que o 
vendedor indica o preço no ponto de origem, concordando em preparar uma carga para ser embarcada no 
meio de transporte, não assumindo nenhuma outra responsabilidade, cabendo ao comprador selecionar o 
modal e a transportadora, pagar as tarifas do transporte e assumir os riscos por perdas ou danos pelo 
trânsito da carga:

(A) Preço por zona única.
(B) Preço CIF (Cost Insurance and Freight).
(C) Preço por zonas múltiplas.
(D) Preço FOB (free on board ou freight on board).
(E) Preço a partir de um ponto.

 QUESTÃO 38 

Segundo Philip Kotler e Kevin Keller em "Administração de Marketing", as mudanças ocorridas no decorrer 
do século XXI provocaram evolução não só nas orientações da empresa em relação ao mercado, bem como 
do conceito de marketing. Sobre a evolução das orientações da empresa em relação ao mercado, marque a 
alternativa INCORRETA:

(A) A orientação para vendas tem como princípio que pessoas e empresas não compram produtos de uma 
organização em quantidade suficiente, de forma espontânea. Por isso, essa visão está fundamentada 
em venda agressiva, pressupondo que clientes persuadidos a comprar um produto não vão devolvê-lo 
ou difamá-lo.

(B) A orientação para produção é a mais antiga nos negócios. Pressupõe que compradores dão preferência 
a produtos de baixo custo e que sejam fáceis de se encontrar. É o tipo de orientação utilizada, 
atualmente, por países em desenvolvimento, como a China.

(C) Encontrar os clientes certos para seu produto, ao invés de produtos certos para seus clientes é o 
princípio da orientação para marketing, surgido em meados da década de 1950. Nessa perspectiva, os 
objetivos organizacionais são atingidos a partir da eficiência da identificação do mercado-alvo para o 
produto da empresa.

(D) A orientação para produto parte do princípio que compradores preferem produtos que tenham 
qualidade e desempenho superiores ou que tenham características inovadoras.

(E) A visão baseada no desenvolvimento, estruturação e implementação de programas, processos e 
atividades de marketing, com o reconhecimento da amplitude e das interdependências de seus efeitos é 
denominada orientação para marketing holístico. Essa visão é a principal tendência do início do século 
XXI e abrange o marketing de relacionamento, marketing interno, marketing integrado e marketing de 
desempenho.
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 QUESTÃO 39 

Branding é um termo utilizado pelos profissionais de marketing, que significa dotar bens e serviços com o 
poder de uma marca. Segundo Philip Kotler e Kevin Keller em "Administração de Marketing", há uma 
estratégia de branding que se baseia no posicionamento de uma marca em relação a suas concorrentes de 
maneira que a outra marca, mais importante e mais lucrativa, de uma determinada empresa se mantenha 
no posicionamento desejado. Tal estratégia é conhecida como:

(A) Marca Guarda-chuva.
(B) Marca “Vaca Leiteira”.
(C) Marca de Combate.
(D) Marca de Entrada em Nível Básico.
(E) Marca de Alto Prestígio.

 QUESTÃO 40 

Uma das etapas do processo de determinação do preço é a seleção de um método para tal finalidade. 
Segundo Philip Kotler e Kevin Keller em "Administração de Marketing", um dos métodos mais elementares 
de determinação de preços se baseia na adição de uma margem padrão ao custo do produto. Tal margem é 
entendida como o retorno desejado sobre as vendas, e por isso, entende-se que esse método ignora a 
demanda do produto, o valor percebido pelo cliente e o preço do concorrente. Tal método de determinação 
de preço é conhecido como:

(A) Preço de retorno-alvo.
(B) Preço de markup.
(C) Preço de valor percebido.
(D) Preço com base no valor ideal.
(E) Preço de mercado.
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