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@#S09.PETROBRAS/2018: ADM./GESTÃO + OSM+ ADM. PRODUÇÃO + PCP; PLAN. ESTRATÉGICO + PROC.
DECISÓRIO + LOGÍSTICA + ADM. MATERIAIS; ÉTICA E TRANSPARÊNCIA + RESP. SOCIOAMBIENTAL + SUSTENTABILIDADE; G. QUALIDADE + MANUTENÇÃO + G. PROJETOS (PMBOK 5.0) + SI&TI; PLAN. INSTALAÇÕES +
PCC; PROJ. TRABALHO + ENG. MÉTODOS + PROJ. PRODUTO + INOVAÇÃO – 821 A 865 (S09, EPROD).

(COMP/CEFET.RN/2017/ADM/ADG/PODC) 821/31. Administração consiste na coordenação das atividades e das pessoas em prol da realização de objetivos estabelecidos de forma eficiente e eficaz. Para isso, a administração pressupõe quatro funções: Planejamento, Organização, Direção e Controle. Nesse contexto, a função de
A) Organização consiste no processo de monitoramento das atividades realizadas pelos colaboradores, visando atingir
os objetivos que a organização deseja no futuro.
B) Controle consiste no processo de influenciar e motivar os colaboradores a atingirem os objetivos organizacionais.
C) Planejamento consiste na especificação dos objetivos a serem atingidos, como o nível em que a organização deseja
estar no futuro e o que fazer para atingi-lo.
D) Direção consiste no processo de distribuição das tarefas a serem realizadas pelos colaboradores, de forma a acompanhar as atividades e verificar se elas estão alinhadas aos objetivos organizacionais.
(UFPR/CURITIBA/2017/ADM/ADG/PODC) 822/ 26 - A Administração Pública representa o aparelhamento do Estado e
funciona como instrumento de governo para planejar, organizar, dirigir e controlar todas as ações dministrativas,
com o objetivo de dar plena e cabal satisfação das necessidades coletivas básicas. (CHIAVENATTO, 2016.) Assinale a
alternativa que apresenta elementos em consonância com a afirmação de Chiavenatto.
a) Após rebelião, Ministro anuncia a liberação de verbas para construção de novos presídios.
b) Justiça manda suspender obras de supermercado que estava sendo construído em área de preservação ambiental.
c) Escola Estadual de Pirandópolis do Oeste reabre para os alunos, depois da reforma das salas de aula, inicialmente
construídas sem janelas.
d) Ministro viaja com a família em voo da FAB para chegar a tempo ao velório da sogra.
e) Município contrata médicos concursados para trabalhar em Posto de Saúde.
(UFMT/UFSB/2017/ADM/ADG/OSM) 823/72- Na prática, a administração participativa nas empresas e composta por
itens considerados ponto de apoio e objetivo (ou situação geral a ser alcançada). Numere com 1 as afirmativas que se
referem a ponto de apoio e com 2 as que se referem a objetivo.
( ) A participação na estruturação das informações básicas das empresas e fundamental para os processos de comunicação, de aprendizado, de conhecimento, bem como de relacionamento pessoal e profissional.
( ) A participação nas decisões e fundamental para os processos de cooperação e compartilhamento de autoridades e
responsabilidades, bem como de desenvolvimento pessoal e profissional.
( ) A participação na consolidação de resultados é fundamental para os processos de distribuição de resultados entre os
profissionais e de programas de evolução profissional.
( ) A autogestão consolida o processo de administração participativa, pois, nesse caso, a equipe de profissionais considerada tem autonomia e competência para administrar uma empresa, negócio, produto ou serviço.
Assinale a sequência correta.
[A] 2, 1, 2, 1
[B] 1, 2, 1, 2

[C] 2, 1, 1, 1

[D] 1, 1, 1, 2

(UFMT/UFSB/2017/ADM/ADG/OSM/FER) 824/94- O instrumento que por meio de gráficos representa o fluxo ou sequência de procedimentos e rotinas; pode ser vertical, de blocos, analítico ou de Skiner e Anderson, entre outros; facilita a analise do trabalho e a sua simplificação e permite compreender melhor a rotina, denomina-se:
[A] Lotacionograma.
[B] Organograma.
[C] Funcionograma.
[D] Fluxograma.
(COMP/CEFET.RN/2017/ADM/ADG/OSM/CXD) 825/40. A noção da estrutura organizacional é essencial para se pensar em mudanças de gestão no contexto dos Institutos Federais de Educação. Nesse contexto, a estrutura
A) matricial não oferece flexibilidade para que a organização mude rapidamente.
B) funcional cria eficiência a partir da descentralização do conhecimento.
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C) funcional traz a responsabilidade pelo desempenho para a alta administração.
D) matricial fortalece a cadeia de comandos e a coordenação vertical e lateral.
(UFMT/UFSB/2017/ADM/ADG/DES/KPI) 826/73- Acerca dos três fatores de influência da administração nas organizações, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 – Eficiência
2 – Eficácia
3 – Efetividade

( ) É a contribuição dos resultados obtidos para o alcance dos objetivos estabelecidos pelas organizações em seu processo de planejamento.
( ) É a relação equilibrada e otimizada entre os resultados alcançados e os objetivos propostos ao
longo do tempo pelas organizações.
( ) É a otimização dos recursos – humanos, financeiros, tecnológicos, materiais, equipamentos – para
obtenção dos resultados esperados pelas organizações.

Assinale a sequência correta.
[A] 3, 1, 2
[B] 2, 3, 1

[C] 1, 2, 3

[D] 2, 1, 3

(UFMT/UFSB/2017/ADM/ADG/DES/BENCH) 827/97- Processo sistemático e permanente de identificar a melhor pratica em relação a produtos, operações e processos, comparando resultados tanto dentro da organização como fora
dela, com o objetivo de usar isto como orientação e ponto de referência para melhorar as práticas da própria organização. Esse processo denomina-se:
[A] Qualidade Total.
[B] Benchmarking.
[C] Responsabilidade Social.
[D] PDCA.
(FGV/COMPESA/2016/EPROD/APO/PCP) 828/49- As estratégias de produção são desenvolvidas considerando os critérios competitivos que possibilitam um melhor desempenho dos produtos no que tange à aceitação no mercado.
Uma empresa que prioriza a rapidez de entrega e o design inovador está atendendo aos seguintes critérios:
(A) entrega e qualidade.
(B) qualidade e custo.
(C) flexibilidade e entrega.
(D) criatividade e flexibilidade. (E) custo e criatividade.
(IBEG/PMTF/2016/EPROD/APO/PCP) 829/38- A Gestão de Operações consiste no planejamento, operação e controle
dos processos que transformam recursos em bens e serviços. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta.
(a) Em um sistema de grandes volumes de produção há um baixo grau de repetição das tarefas.
(b) Na gestão de operações, o atributo de competitividade industrial denominado tempo, refere-se a capacidade de
variar o volume de produção de um ou mais produtos sem redução acentuada das margens de lucro.
(c) A gestão de operações tem como função a gestão de um sistema integrado que, a partir de um conjunto de inputs,
os transforma, acrescentando-lhes valor de forma a que sejam desejáveis para um consumidor.
(d) A proteção física da produção pressupõe a construção de um estoque de recursos, com objetivo de que qualquer
interrupção de fornecimento possa ser absorvida pelo estoque.
(e) A gerência de operações, que trata de operações produtivas, se diferem em quatro variáveis, quais sejam: volume,
variedade, variabilidade e visibilidade.
(UFMT/UFSB/2017/ADM/APO/JIT) 830/85- Na Gestão de Materiais, o _____________ e um método racional de fabricação por meio da completa eliminação de elementos desnecessários na produção, com o propósito de reduzir custos.
A ideia básica, neste sistema, e produzir os tipos de unidades necessárias, no tempo necessário e na quantidade necessária.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
[A] Método PEPS
[B] MRP (Material Requirement Planning)
[C] Método UEPS
[D] Just-in-time
(CESG/ANP/2015/TADM1/PEST/EM) 831/35- Na evolução da indústria do petróleo, em relação ao transporte, constata-se desde a atividade dos primeiros poços, que os carroceiros estavam visivelmente presentes nas estradas de oil
regions, nos Estados Unidos, com sua carga de barris. O poder dos carroceiros ocasionou uma mobilização para for-
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mular uma alternativa criativa: o transporte por oleodutos. COSTA, P. A evolução da indústria petrolífera: uma caracterização geral. In: Monié, F.; Binsztok, J. (Org.). Geografi a e geopolítica do petróleo. Rio de Janeiro: Mauad, 2012, p.
65. Adaptado.
O surgimento dos oleodutos resultou de uma mobilização contra a seguinte atuação dos carroceiros de petróleo:
(A) barateamento do preço do barril de óleo
(B) acondicionamento precário do óleo em barris
(C) formação de monopólio no setor de transporte
(D) controle do fluxo de mercadorias pelas ferrovias
(E) fluidez do tráfego nas estradas em face das ferrovias
(CESG/IBGE.TEMP/2016.2/PROVA3/PEST/DEC) 832/25- Pressionados pelo pouco tempo dado pela direção para a
resolução de um problema, os gerentes partiram para a ação com base na primeira solução que encontraram. Mesmo
presumindo que poderia haver soluções melhores, esses gerentes não tinham tempo ou dinheiro para coletar mais
informações. O tipo de decisão tomada nesse caso é denominada
(A) descritiva
(B) complexa
(C) satisfatória
(D) otimizadora
(E) maximizadora
(CESG/IBGE.TEMP/2016.2/PROVA3/PEST/DEC) 833/34- A perspectiva da racionalidade limitada é associada frequentemente aos processos de decisão intuitivos. A tomada de decisão intuitiva é um(a)
(A) processo cognitivo inconsciente, apoiado nas experiências vividas, em associações holísticas ou em conexões difusas
entre informações divergentes.
(B) processo de tomada de decisões a partir de modelos simplificados que extraem aspectos essenciais dos problemas
sem capturar toda a sua complexidade.
(C) conjunto de escolhas consistentes, feitas de forma imparcial, baseadas em opções relevantes, para maximizar valor
dentro de certos limites e restrições.
(D) sequência lógica ou um raciocínio explícito usados para tomar decisões, em vez da experiência e do discernimento.
(E) tendência individual de acreditar que se pode prever e controlar o resultado de eventos aleatórios, buscando informações que corroborem escolhas anteriores.
#LOG + ADMMAT + AQUIS + CLAS...
(IFRS/2016/IFRS/P.APROD/APO/LOG) 834/29. “Todo processo produtivo precisa ser devidamente abastecido por uma
cadeia de suprimentos”, afirma Chiavenato (2005, p. 99). Leia atentamente as afirmativas:
I. O setor de compras é o elo entre a empresa e seus fornecedores, sendo responsável pelo processo de localização dos
fornecedores, negociação, aquisição do material, follow-up junto aos fornecedores selecionados e controle do recebimento para garantir que o fornecimento seja adequado.
II. A atividade de compras é cíclica e repetitiva. Cíclica por envolver um ciclo de atividades que vão desde a análise das
ordens de compras até o controle do recebimento. Repetitiva porque o ciclo se repete a cada nova compra.
III. Pedido de compra é um documento interno, onde são especificadas as características do produto a ser adquirido
pela produção. Ordem de compra é uma espécie de contrato formal entre a empresa e o fornecedor selecionado, sendo
que neste documento são especificadas as condições acordadas na negociação.
IV. O processo de seleção de fornecedores consiste em analisar as propostas ou cotações e escolher aquele que é mais
adequado, considerando critérios pré-determinados, como preço, qualidade, condições de pagamento, prazos de entrega e confiabilidade.
Assinale a alternativa em que toda(s) a(s) afirmativa(s) está(ão) INCORRETA(S):
a) Apenas II.
b) Apenas III.
c) Apenas I, III.
d) Apenas II, III.
e) Apenas I, IV.
(UFMT/UFSB/2017/ADM/APO/LOG/MOD) 835/93- Em relação aos tipos de Logística de Transportes, analise as assertivas.
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I - O transporte aquaviário, e todo e qualquer tipo de transporte e movimentação realizado em vias aquáticas. É dividido
em: transporte marítimo, transporte fluvial e transporte lacustre.
II - O modal lacustre tem as mesmas características do fluvial, porém o transporte e em lagos. Essa modalidade no Brasil
e muito pequena, podendo ser considerada como desprezível, não tendo importância relativa no transporte de cargas.
III - O transporte fluvial e realizado em rios, a utilização no Brasil ainda e muito pequena. É um transporte de baixo custo. O grande volume de mercadorias transportadas por esse modal e de produtos agrícolas, minérios, derivados de petróleo, álcool e assemelhados.
IV - O transporte aéreo diferencia-se dos demais com as seguintes características: maior agilidade no transporte; remessa de mercadorias de pouco volume/peso e muito valor; mercadorias com prioridade de entrega (urgência).
Está correto o que se afirma em
[A] I, II e IV, apenas.
[B] I, II, III e IV.

[C] I e IV, apenas.

[D] II e III, apenas.

(UFMT/UFSB/2017/ADM/APO/MAT) 836/84- Sobre Gestão de Estoques, marque V para as afirmativas verdadeiras e
F para as falsas.
( ) O estoque mínimo e a quantidade mínima que deve existir em estoque, que se destina a cobrir eventuais atrasos no
ressuprimento, objetivando a garantia do funcionamento ininterrupto e eficiente do processo produtivo, sem risco de
faltas.
( ) A curva ABC, obtida pela ordenação dos itens conforme a sua importância relativa, e um instrumento importante
para o gestor, permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto a sua administração.
( ) Sistema duas gavetas e considerado o método mais simples para controlar os estoques e, pela simplicidade, e recomendável sua utilização para os itens classe C.
( ) Ruptura do estoque e caracterizada quando o estoque chega a zero e não se pode atender a uma necessidade de
consumo, uma requisição ou mesmo uma venda.
Assinale a sequência correta.
[A] F, F, V, F
[B] V, V, V, V

[C] V, F, F, V

[D] F, V, V, F

(COMP/CEFET.RN/2017/ADM/APO/MAT/LEC) 837/36. O lote econômico de compra é um modelo de gestão dos estoques amplamente utilizado no contexto do gerenciamento de materiais. No modelo de lote econômico de compra,
A) o estoque é reposto quando chega a um nível máximo.
B) o estoque se esgota a uma taxa de consumo fixa igual a “d”.
C) o estoque é abastecido por quantidades probabilísticas fixas.
D) o consumo anual é variável e representado por um valor D.
(UFRA/2016/EPROD/APO/MAT/LEC) 838/22 Um moinho regional adquire seu suprimento de trigo em um volume de
99.856 toneladas ao ano, de um fornecedor confiável e já bem conhecido. O custo anual da armazenagem é de R$
256,00 por tonelada e o custo de aquisição gira em torno de R$ 730,00 por tonelada. Utilizando o modelo do lote econômico de
compra e considerando que a empresa calcula seu custo de pedido em R$ 200,00, a quantidade de pedidos
que devem ser realizados por ano para a minimização do custo total da operação do material é
(A) 253 pedidos.
(B) 248 pedidos.
(C) 250 pedidos.
(D) 228 pedidos.
(E) 242 pedidos.
(COMP/CEFET.RN/2017/ADM/APO/MAT/LEC) 839/26. O gerenciamento de estoques permite a organização manter
os níveis ajustados em função da demanda, evitando assim a ruptura de estoque. Analise o gráfico a seguir, considerando os elementos: I – Tempo de Pedido, II – Tempo de Reposição, III – Intervalo de Ressuprimento, IV – Nível Máximo de Estoque, V – Nível Mínimo de Estoque e VI – Ponto de Pedido.
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Os valores encontrados para os
elementos (I, II, III, IV, V e VI)
são, respectivamente,
A) 40/30/10/410/260/150
B) 30/10/40/380/260/150
C) 40/30/10/380/150/410
D) 30/10/40/380/150/260

(CESG/ANP/2015/TADM1/APO/AQUIS) 840/56- No dimensionamento do nível ideal de estoques de uma empresa,
têm surgido diversos conflitos entre as áreas de compras e finanças, pois cada área defende um determinado aspecto
que considera mais importante para a empresa. Nesse caso, é um interesse do Setor de Compras:
(A) capital investido inferior
(B) maiores riscos de falta e perdas
(C) melhores qualificações técnicas
(D) menor custo de estocagem
(E) pagamentos reduzidos de juros
(CESG/IBGE.TEMP/2016.2/PROVA4/APO/ARM) 841/41- A supervisão do almoxarifado de uma organização pública
vem controlando os níveis de estoque, de forma a provocar a redução do volume de compras e a provocar o aumento
nas quantidades de pedidos. Ou seja, o setor tem gerenciado o tamanho dos lotes e o intervalo de tempo dos pedidos,
por considerar que lotes pequenos significam uma redução do nível de estoque, um acréscimo no número de pedidos
e uma redução no intervalo de tempo existente entre dois pedidos. Essa nova forma de gestão do setor está relacionada a uma supervisão que busque no controle a garantia de
(A) lucratividade
(B) economicidade
(C) isonomia
(D) legalidade
(E) moralidade
#ÉTICA + RSE + RSA:
(CESG/IBGE.TEMP/2016.2/PROVA4/ÉTICA) 842/53- Cada vez mais as organizações têm oferecido aos seus funcionários treinamento ético, seja no programa de orientação dos novos colaboradores, seja como parte de um programa
contínuo para o desenvolvimento, ou periodicamente como um reforço dos princípios éticos. Os defensores do treinamento ético argumentam que
(A) a ética se baseia em valores, e o sistema de valores é aprendido e consolidado e internalizado na infância.
(B) os valores éticos das pessoas já estão estabelecidos quando elas entram no mercado de trabalho.
(C) a exposição aos cursos de direito e administração pode diminuir o nível de adesão de seus participantes a valores
éticos pró-sociais.
(D) a identificação de dilemas éticos garante que os participantes irão fundamentar suas ações embasados nos valores
organizacionais.
(E) esse tipo de treinamento reafirma a expectativa da organização de que seus membros ajam eticamente.
(CESG/IBGE.TEMP/2016.2/PROVA2/GRS/RSE) 843/41-As Figuras abaixo mostram os fluxos migratórios ocorridos no
Brasil entre as décadas de 1950 e 1990.
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Disponível em: <http://www.padogeo.com/atividade-migracoes.html>. Acesso em: 10 maio 2016.
Os fluxos migratórios dos estados do Sul, além de São Paulo e de Minas Gerais, para as regiões Centro-Oeste e Norte
aconteceram, especialmente, em que época e por qual motivo?
(A) Na década de 1950, devido à expansão da cultura da soja
(B) A partir da década de 1950, devido ao aumento do garimpo
(C) Entre o final da década de 1950 e a década de 1960, devido à construção de Brasília
(D) No início da década de 1970, devido ao incremento da atividade industrial
(E) A partir da década de 1970, devido à expansão das áreas de fronteira agrícola na Amazônia
(CESG/ANP/2015/TADM1/GRS/RSA/ENERGIA) 844/30- São condições essenciais para formação do petróleo:
(A) matéria orgânica e condições de preservação
(B) matéria orgânica e rochas metamórficas
(C) matéria orgânica e ozônio
(D) rochas metamórficas e rochas sedimentares
(E) rochas metamórficas e feldspatos
#QLDE & MAN:
(IBEG/PMTF/2016/EPROD/APO/QLDE) 845/35- O termo qualidade pode ter várias definições. A maioria delas está
relacionada com alguma característica desejável que um produto ou serviço deva ter. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
(a) A qualidade de um produto é única, e refere-se a característica geral de que produto apresenta.
(b) O desempenho técnico ou funcional de um produto refere-se a facilidade de conduzir as atividades de manutenção
do produto.
(c) Conformidade é uma dimensão da qualidade que trata do tempo de vida útil do produto, dos pontos de vista técnico
e econômico.
(d) A estética é a dimensão da qualidade sob a perspectiva de como o usuário percebe a qualidade do produto a partir
de seus órgãos sensoriais, tais como aparência, sabor, odor, som, enfim, atributos que melhor atendem suas preferências de consumidor, além do design do produto.
(e) Qualidade percebida e imagem da marca, é a dimensão na qual considera-se a perspectiva sob o grau com que o
produto cumpre as funções secundárias que suplementam a função básica.
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(IADES/HEMO/2017/ADM/QLDE/ADP) 846/47- Quanto à aplicação do conceito de qualidade no serviço público, assinale a alternativa correta.
(A) O trabalho com qualidade significa realizar as atividades de acordo com as normas preestabelecidas, independentemente dos resultados obtidos.
(B) A qualidade depende apenas do esforço e do trabalho individual de cada servidor, independentemente de outros
recursos disponíveis.
(C) Segundo William Edwards Deming, o pai da qualidade, a maioria das falhas nos processos de produção de serviços é
de responsabilidade direta das pessoas (causas especiais), enquanto a menor parte pode ser atribuída à má administração (causas comuns).
(D) A qualidade é um conceito da década de 1970, já ultrapassado e que não mais se aplica à nova gestão.
(E) O trabalho com qualidade significa ter zelo e cuidado com aquilo que se faz, sabendo com clareza para que serve, a
quem se destina e quais níveis de controle são indispensáveis para que se alcance o máximo de resultados com menor
esforço, atingindo metas, objetivos e finalidades.
(CESG/IBGE.TEMP/2016.2/PROVA5/APO/QLDE/ISO) 847/39- As redes de dados são de importância vital e crescente
em todos os tipos de empresa. A área funcional de gerenciamento da ISO (International Organization for Standardization) que determina a implantação dos recursos necessários para avaliar o comportamento dos objetos gerenciados e
a eficácia das atividades de comunicação é a de gerenciamento de
(A) falhas
(B) contabilidade
(C) configuração
(D) desempenho
(E) segurança
(UFRA/2016/EPROD/APO/MAN/TPM) 848/36 São etapas para o aumento do rendimento operacional global por meio
da manutenção produtiva total:
(A) preparar operadores para conduzir a manutenção e os engenheiros para que projetem máquinas que dispensem
manutenção.
(B) preparar o pessoal da manutenção para reduzir o tempo das paradas e aumentar a eficiência nas correções de quebras.
(C) reorganizar o layout da fábrica para a redução de acidentes com máquinas e projetar produtos que reduzam o tempo global de produção.
(D) envolver todos os funcionários em programas de redução de custos e preparar a equipe de manutenção para focar
tarefas mais nobres.
(E) reduzir a equipe de manutenção e substituir os equipamentos por outros, com peças intercambiáveis para reduzir o
custo de aquisição de peças.
#GPROJ:
(COMP/CEFET.RN/2017/ADM/ADG/GPROJ/CONC) 849/41. A gestão de projetos tornou-se um fator de diferencial
competitivo em ambientes privados. No setor público, vem crescendo a importância da gestão de projetos como forma de maximizar o bem-estar dos usuários de serviços públicos. Nesse contexto, considere as seguintes afirmativas:
I
A matriz RACI permite a análise dos requisitos do cliente e dos stakeholders do projeto.
II
A matriz de priorização GUT é uma ferramenta da iniciação e do planejamento do projeto.
III
A melhoria dos processos organizacionais deve ser estruturada a partir de um projeto.
IV
O gestor deve ser formalizado pelo patrocinador na fase de iniciação do ciclo de vida do projeto.
Em relação à gestão de projetos, estão corretas as afirmativas
A) III e IV
B) I e IV
C) I e II
D) II e III
(IADES/HEMO/2017/ADM/APO/GPROJ/GP) 850/26- De acordo com o PMBOK, administrar um projeto é um macroprocesso formado por grupos de processos principais interligados. Assinale a alternativa que indica o grupo no qual se
deve construir a estrutura analítica do projeto.
(A) Iniciação.
(B) Planejamento.
(C) Execução.
(D) Monitoramento e controle.
(E) Encerramento.
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(FUNRIO/PETROSAL/2017/DSG04/APO/GPROJ/PMBOK/OSM) 851/81- As organizações possuem diversas formas de
se estruturarem e de abordarem os projetos, e cada qual tenta se adequar à finalidade do negócio. O PMBoK descreve três formas básicas que, em geral, abrangem a maior parte dos modelos corporativos adotados no mundo. Cada
uma dessas estruturas possui focos diferentes com relação às operações e aos projetos. Essas três formas de estruturas são:
(A) viabilidade abstrata, matricial e por fases.
(B) funcional clássica, vetorial e por projeto.
(C) funcional abstrata, matricial e por tarefas.
(D) viabilidade clássica, vetorial e por projeto.
(E) funcional clássica, matricial e por projeto.
(FGV/COMPESA/2016/EPROD/APO/GPROJ/CURVA.S) 852/47- A figura a seguir apresenta as curvas “S”, referente à
condução de um projeto.
Em que:
. COSR: custo orçado do serviço realizado.
. COSE: custo orçado do serviço estimado.
. CRSR: corresponde o custo real dos serviços
realizados.
A situação desse projeto, na data da aferição, é
(A) atrasado e com o custo mais elevado que o
orçado.
(B) atrasado e com o custo mais baixo que o orçado.
(C) adiantado e com o custo mais baixo que o
orçado.
(D) adiantado e com o custo mais elevados que o
orçado.
(E) conforme o planejado.
(UFRA/2016/EPROD/APO/GPROJ/PCPM) 853/24 Um projeto desenvolvido pela empresa RuralCorp Ltda. em sua etapa de execução será considerado concluído quando todas as tarefas da tabela 2, abaixo, tiverem sido completadas. As
tarefas não competem por recursos.

Considerando que as durações para as atividades
serão respeitadas, a duração do caminho crítico do
projeto será de
(A) 17 dias.
(B) 15 dias.
(C) 19 dias.
(D) 22 dias.
(E) 21 dias.

(FUNRIO/PETROSAL/2017/DSG04/APO/GPROJ/PMBOK/RISCO) 854/77- Segundo o Guia PMBOK®, na gerência de
riscos em projetos, a estratégia em que o gerente de projetos resolve acrescentar mais recursos a uma atividade para
terminar essa atividade mais cedo, é conhecida como:
(A) compartilhar.
(B) aceitar.
(C) explorar.
(D) transferir.
(E) melhorar.
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(IADES/HEMO/2017/ADM/APO/GPROJ/IND) 855/27- Considere hipoteticamente determinado projeto com um orçamento planejado de R$ 9.984,00, que deve ser executado em exatos oito dias corridos, com entregas de valor linear a
cada dia. Ao final do quinto dia, percebe-se que somente o valor de R$ 4.019,00 foi executado. O valor percentual
aproximado de progresso frente ao planejado é equivalente a
(A) 72,8.
(B) 67,3.
(C) 64,4.
(D) 59,7.
(E) 55,2.
(CESG/IBGE.TEMP/2016.2/PROVA4/APO/SI&TI) 856/38- Para um gestor público, diante de um contexto de garantia
de acesso à informação, é relevante diferenciar métricas de eficiência de métricas de eficácia da Tecnologia da Informação (TI) na prestação de serviços públicos em novos formatos de oferta e acessibilidade. A seguinte medida é uma
métrica de eficácia da plataforma de TI para acesso à informação:
(A) os custos envolvidos no consumo de recursos diretos e indiretos que estão implicados na disponibilização
da TI.
(B) o tempo de resposta medido pelos minutos exigidos para responder às demandas dos usuários.
(C) a velocidade de transação medida pelo tempo que o sistema leva para realizar uma transação.
(D) a usabilidade mensurada pelo número de cliques necessários para que um usuário encontre a informação
desejada.
(E) a taxa de rendimento monitorada pela quantidade de informação que pode deslocar-se por meio do sistema
a qualquer momento.
#SI&TI + PI&LI:
(COMP/CEFET.RN/2017/ADM/APO/SI&TI) 857/33. As organizações públicas e privadas têm incorporado sistemas de
inteligência de negócio (Business Inteligence – BI) como forma de aprimorar seu controle e melhorar seus resultados
operacionais. Nesse contexto, o BI
A) operacional ajuda a conduzir uma análise em curto prazo para atingir as metas estratégicas.
B) tático ajuda no gerenciamento das ações diárias e se integra com os sistemas operacionais.
C) estratégico ajuda o planejamento e auxilia no alcance das metas organizacionais de longo prazo.
D) transacional ajuda no suporte das operações de retaguarda e na análise estratégica e inclui todos os sistemas que
lidam com os clientes.
(IFRS/2016/IFRS/P.APROD/APO/PI&LI/PM) 858/22. Projetar um processo é um exercício conceitual, que exige pensar
na aparência, arranjo físico e estrutura de um processo produtivo. Entretanto, este conceito precisa funcionar na prática. Slack, Chambers e Johnston (2009) complementam:
“Projeto também é uma atividade que pode ser abordada em diferentes níveis de detalhe. Pode-se visualizar a forma
geral e a intenção de algo antes de começar a definir detalhes. Isso é certamente verdadeiro para o projeto do processo.
No início da atividade de projeto do processo, é importante entender os objetivos do projeto, quando a forma e a natureza do processo estão sendo decididas. A forma mais comum de fazer isso é posicionar o projeto de acordo com suas
características de volume e variabilidade”. (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009, p. 88)
Leia as afirmativas sobre Tipos de Processos.
I. Processos _____ lidam com variabilidade alta e, em geral, produzem pequenas quantidades de produtos, além de
utilizarem recursos de operação compartilhados.
II. Processos _____são os que lidam com produtos altamente customizados, produzidos em baixo volume e com tempo
de execução relativamente longo, mas com início e fim bem definidos para cada trabalho.
III. Processos _____ lidam com altos volumes de produção, variabilidade baixa de produtos e suas operações são essencialmente repetitivas e previsíveis, geralmente organizadas em linha.
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Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas das afirmativas I, II e III, respectivamente.
a) de jobbing – de projeto – de produção em massa
b) de projeto – em lotes – de produção em massa
c) de projeto – de jobbing – em lotes
d) de jobbing – de projeto – contínuos
e) em lotes – de jobbing – contínuos
(FGV/COMPESA/2016/EPROD/APO/PI&LI/LAY) 859/46- O sistema de produção visa garantir a eficiência e a eficácia
para a realização das operações e da produção de produtos ou da prestação de serviços, sendo específica para cada
empresa. O tipo de operação que sofre o produto e a natureza do produto de uma concessionária de energia elétrica
são classificados, respectivamente, como
(A) padronizado e processo contínuo.
(B) processo contínuo e serviço.
(C) processo discreto e serviço.
(D) serviço e padronizado.
(E) processo contínuo e processo discreto.
(IFRS/2016/IFRS/P.APROD/APO/PI&LI/LAY) 860/23. Planejar o arranjo físico, ou o Layout, de uma instalação é determinar a localização de máquinas, estações de trabalho, área de armazenamento, corredores, refeitórios e escritórios, considerando o fluxo de materiais e pessoas que circulam nos prédios (GAITHER; FRAZIER, 2002).
I. Dentre os princípios de manuseio de materiais salienta-se que a movimentação dos materiais por entre a instalação
deve ocorrer em fluxos lineares, que o número de vezes que o material é movimentado deve ser minimizado, que os
dispositivos mecânicos de manuseio de materiais devem intensificar o esforço humano despendido para dobrar, alcançar, levantar e caminhar e que os equipamentos móveis de transporte devem evitar cargas parciais.
II. No Layout por produto, o foco é analisar a linha de produção, realizando o seu balanceamento. Balancear a linha de
produção consiste em buscar a divisão mais uniforme possível do trabalho entre as estações de trabalho, considerando
o tempo de ciclo, para minimizar o número de trabalhadores e máquinas utilizadas para atendimento da capacidade
desejada.
III. No Layout de instalações de serviços, é preciso considerar a natureza e a intensidade do encontro entre o cliente e o
serviço. Quando o cliente torna-se parte do processo produtivo, como nas operações de frente ou balcão de atendimento de bancos, este encontro tem intensidade elevada e o Layout inteiro precisa ser projetado em função do cliente, preocupando-se com facilidade de acesso, organização e redução de filas de espera. Já nos serviços de quase manufatura,
como em hospitais e restaurantes fast food, o projeto do Layout precisa considerar a sequência das operações e aplicar
a técnica do balanceamento para distribuir as cargas entre os departamentos.
Assinale a alternativa em que toda(s) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S):
a) Apenas I, II.
b) Apenas II, III.
c) Apenas I, III.
d) Apenas II.
e) Apenas III.
(IBEG/PMTF/2016/EPROD/APO/PCC) 861/40- Considerando que o tempo de setup de uma determinada operação é
de 30 minutos, e o tempo de operação por peça é de 40 minutos, pergunta-se: Qual o tempo total para a realização
da operação para a produção de 30 peças?
(a) 1230 minutos.
(b) 100 minutos.
(c) 18 horas.
(d) 1030 minutos.
(e) Nenhuma das alternativas.
(IFRS/2016/IFRS/P.APROD/APO/PCC) 862/36. Suponha que um fabricante de grama sintética tenha uma linha de
cobertura cuja capacidade de projeto seja 250 metros quadrados por minuto e que a linha opera 24 horas por dia, 7
dias por semana. Os registros para uma semana de produção mostram 48 horas de produção perdida, decorrente de:
setups, manutenção, troca de turnos, faltas de pessoal e outros fatores. Durante esta semana, o volume de produção
real foi de 1.000.000 de metros quadrados de grama sintética. Qual o índice de utilização desta planta produtiva?
a) Aproximadamente 40%.
b) Aproximadamente 50%.
c) Aproximadamente 60%.
d) Aproximadamente 70%.
e) Aproximadamente 80%.
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# PTRAB + PPROD + INOV:
(UFMT/UFSB/2017/ADM/APO/PTRAB) 863/96- A coluna da esquerda apresenta critérios que podem ser operacionalizados para a construção de indicadores de Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho (G-QVT) e a da direita, o foco de
cada critério. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 – Organizacional
2 - Biológico
3 – Psicológico
4 - Social
( ) Semana Interna de Prevenção de Acidentes, Controle de Riscos Ergonômicos (PPRA), Ambulatório Médico, Ginástica
Laboral, Refeições (refeitório), Saúde – Controle Medico e de Saúde Ocupacional (PCSMO), Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
( ) Convênios Comerciais, Tempo Livre – Lazer, Filhos, Cesta Básica, Previdência Privada, Financiamento de Cursos.
( ) Imagem, Treinamento & Desenvolvimento, Processos e Tecnologia, Comitês de Decisão, Ausência de Burocracia, Rotinas de pessoal.
( ) Recrutamento e Seleção, Avaliação de Desempenho, Camaradagem – Clima Organizacional, Carreira, Salario, Vida
Pessoal.
Marque a sequência correta.
[A] 3, 4, 1, 2
[B] 2, 4, 1, 3

[C] 1, 3, 4, 2

[D] 4, 2, 3, 1

(FGV/COMPESA/2016/EPROD/APO/PTRAB) 864/53- Uma fábrica elabora uma programação de produção para quatro
peças plásticas: A, B, C e D. A tabela abaixo apresenta as demandas por peça para o período considerado. Todas as
peças são produzidas em uma única máquina. A fábrica opera nesse período cinco dias por semana com um único
turno de 8 horas.

O lote mínimo mensal de fabricação
da peça C é
(A) 30 peças.
(B) 50 peças.
(C) 70 peças.
(D) 80 peças.
(E) 90 peças.

(CESG/IBGE.TEMP/2016.2/PROVA3/APO/INOV) 865/53- O conceito de concorrência schumpeteriana faz alusão ao
economista austríaco Joseph Schumpeter, para quem a inovação figura como o fator mais importante para explicar o
aumento da participação de uma empresa em um determinado mercado (market share). Sendo assim, NÃO constitui
exemplo de concorrência schumpeteriana a(o)
(A) substituição dos aparelhos celulares convencionais pelos smart phones
(B) introdução da linha de montagem e de produção em massa pelo fordismo
(C) disseminação de produtos transgênicos na agricultura brasileira
(D) redução de preços num mercado, resultante da entrada de empresas concorrentes
(E) aparecimento de serviços técnicos impulsionados pela indústria de informática
Boa sorte!!!
Profa. Mônica Roberta, M.Sc.
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ACREDITE EM VOCÊ
“Ao longo da sua vida, muitos lhe dirão que aquilo que você pretende fazer é impossível. Porém, basta ter imaginação para sonhar, planejar e alcançar. (...) Haverá obstáculos. Haverá céticos. Haverá enganos. Mas com trabalho duro, fé e segurança em você mesmo e nas pessoas a sua volta, não há limites. Perseverança, determinação, compromisso
e coragem são realidades. O desejo de redenção guia você na jornada. E a vontade de ser bem-sucedido é tudo. Por isso,
houve momentos em Pequim, no verão de 2008, em que não havia palavras, apenas gritos. (...) Porque, acredite nisso, os
sonhos podem se tornar realidade.” - Michael Phelps.

CARTÃO RESPOSTA
821- (A) (B) (C) (D) (E)

831- (A) (B) (C) (D) (E)

841- (A) (B) (C) (D) (E)

851- (A) (B) (C) (D) (E)

861- (A) (B) (C) (D) (E)

822- (A) (B) (C) (D) (E)

832- (A) (B) (C) (D) (E)

842- (A) (B) (C) (D) (E)

852- (A) (B) (C) (D) (E)

862- (A) (B) (C) (D) (E)

823- (A) (B) (C) (D) (E)

833- (A) (B) (C) (D) (E)

843- (A) (B) (C) (D) (E)

853- (A) (B) (C) (D) (E)

863- (A) (B) (C) (D) (E)

824- (A) (B) (C) (D) (E)

834- (A) (B) (C) (D) (E)

844- (A) (B) (C) (D) (E)

854- (A) (B) (C) (D) (E)

864- (A) (B) (C) (D) (E)

825- (A) (B) (C) (D) (E)

835- (A) (B) (C) (D) (E)

845- (A) (B) (C) (D) (E)

855- (A) (B) (C) (D) (E)

865- (A) (B) (C) (D) (E)

826- (A) (B) (C) (D) (E)

836- (A) (B) (C) (D) (E)

846- (A) (B) (C) (D) (E)

856- (A) (B) (C) (D) (E)

866- (A) (B) (C) (D) (E)

827- (A) (B) (C) (D) (E)

837- (A) (B) (C) (D) (E)

847- (A) (B) (C) (D) (E)

857- (A) (B) (C) (D) (E)

867- (A) (B) (C) (D) (E)

828- (A) (B) (C) (D) (E)

838- (A) (B) (C) (D) (E)

848- (A) (B) (C) (D) (E)

858- (A) (B) (C) (D) (E)

868- (A) (B) (C) (D) (E)

829- (A) (B) (C) (D) (E)

839- (A) (B) (C) (D) (E)

849- (A) (B) (C) (D) (E)

859- (A) (B) (C) (D) (E)

869- (A) (B) (C) (D) (E)

830- (A) (B) (C) (D) (E)

840- (A) (B) (C) (D) (E)

850- (A) (B) (C) (D) (E)

860- (A) (B) (C) (D) (E)

870- (A) (B) (C) (D) (E)

Boa Sorte,

Profa. Mônica Roberta, M.Sc.
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