MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

CONCURSO DE ADMISSÃO / 2015 AO CURSO DE FORMAÇÃO DE
OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR / 2016

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ÁREA ADMINISTRAÇÃO

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS
1. Esta prova é constituída de 70 itens de múltipla escolha distribuídos em 23 páginas
numeradas, excluindo esta capa e 01 cartão de respostas. A prova esta assim dividida:
a. Conhecimento Gerais (Itens numerados de 01 a 30):
- Língua Portuguesa, Geografia do Brasil, História do Brasil e Língua Estrangeira
(Inglês ou Espanhol)
b. Conhecimentos Específicos (Itens numerados de 31 a 70):
- Administração.
2. Havendo falta de páginas ou defeitos de impressão, comunique ao aplicador.
3. IMPORTANTE: antes de iniciar a solução da prova, preencha o alvéolo correspondente
à sua área no cartão de respostas, (opção ||§ J CFO/QC |)
4. As provas e seus gabaritos serão disponibilizados no sítio da Escola em
www.esfcex.ensino.eb.br para consulta.
5. Tempo total destinado à realização da prova: 04 (quatro) horas.
6. Leia os itens com atenção. Você disporá dos 15 primeiros minutos, após o início da
prova, para tirar dúvidas relacionadas, apenas, à impressão e montagem desta prova.
7. A interpretação dos itens faz parte da resolução. Os aplicadores não responderão a
perguntas dessa natureza.
.
8 A prova é estritamente individual, sendo proibida a consulta a qualquer tipo de
documento.
9. Os candidatos somente poderão sair do local de prova depois de tFaascorridos doiS terços
do tempo total destinado à realização da prova, ou seja, duas horas e quarenta minutos
após o seu início.
10 A partir dos últimos trinta minutos um aplicador, de 10 em 10 minutos, avisará o tempo
que falta para o término da prova. O último aviso será dado faltando 01 minuto.
11 Utilize somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta para assinalar e marcar as
suas respostas no cartão de respostas.
12. A correção do cartão de respostas é feita por sistema de leitura ótica. Portanto, é de
fundamental importância o correto preenchimento de todos os campos do cartão de
respostas, sendo o mesmo de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato.
13. Ao terminar a prova levante o braço e aguarde, sentado, até que o fiscal de sala venha
recolher o seu cartão de respostas e a sua prova. Retire-se em silêncio, após ser atendido
pelo oficial aplicador.
14. Observação: O caderno de questões e as folhas de rascunho somente poderão ser levadas
pelo candidato após o término do tempo total da prova.

.

.

.

BOA PROVA!!!

Exemplo: NÚMERO DE INSCRIÇÃO 017396.
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS
(CA/2015 AO CFO/OC/20161

I
m .

1. ORIENTAÇÕES GERAIS;

2. PREENCHIMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:
a. Preencha o ANO do processo seletivo, o NOME da sua ÁREA, o seu
NOME COMPLETO, a sua Guarnição de Exame (GE) e o número da sua
SALA.
,
Vejamos o exemplo: candidato com NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01739-6,
FULANO DE , TAL,
realizará a prova para
ADMINISTRAÇAO no COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO,
na sala n° 500.
MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO
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3. PREENCHIMENTO DAS RESPOSTAS:
a. O cartão contém o número dos itens e as alternativas possíveis (A, B, C, D e E); e
b. Para cada item só é permitida a marcação de uma única resposta.
Atenção para o tempo limite da prova, pois não’ m tí
tempo extra para o preenchimento do Cartão de Respostas!

R E S P O S T A S
Veja o exemplo ao lado:

ANO: 2015_________ ÁREA: ADMINISTRAÇÃO
NOME: FULANO DE TAL

O candidato marcou:

para o item 01 a letra A
para o item 02 a letra C
para o item 03 a letra D

GE: Rio de Janeiro - C M R J
SALA: 500
b. Preencha o seu número de inscrição na primeira coluna vertical à esquerda.
Agora, realize a marcação de cada algarismo deste número no alvéolo
correspondente da coluna da direita.
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m
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1
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a. Utilize SOMENTE caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
b. Preencha COMPLETAMENTE os alvéolos; e
c. NÃO ultrapasse os limites dos alvéolos.
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ASSINATURA:

Assine o seu nome dentro do espaço reservado para isso. Evite ultrapassar
os limites.
Exemplo: candidato cujo nome é FULANO DE TAL.

ASSINATURA

'
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ADMINISTRAÇÃO

PRO V A DE CO N H ECIM EN TO S
E SPE C ÍFIC O S

I.
II.
III.

31. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo.
IV.

(A) fatores - ação - divulgadas
(B) recursos - processo - específicas
(C) objetivos - atividade - definidas
(D) elementos - instrumento - criadas
(E) insumos - estrutura - implementadas
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33. Sobre a Gestão Pública é correto afirmar:

AD M IN ISTRA ÇÃ O

A organização é compreendida como um sistema composto por diferentes
que podem ser materiais e imateriais. No seu funcionamento, seja
como fornecedora de produtos ou serviços, a organização faz uso de diversos
insumos que são transformados em resultados. Estes, por sua vez, estão
relacionados com os objetivos organizacionais. A divisão do trabalho é
___________ que permite a uma pessoa ou um grupo de pessoas a realização
de tarefas___________ com a finalidade de obter o resultado final planejado.

Visto

V.

no processo de organização prescinde da divisão do trabalho.
é atividade ofertada, útil, usufruída pelos cidadãos sob um regime de
direito público.
constitui-se de estrutura tangível e física caracterizada pelas funções e
cargos públicos.
suas ações são norteadas por Princípios Constitucionais que defendem o
interesse público.
deve buscar atender necessidades coletivas da população, a exemplo do
bem-estar ambiental.

Das afirmativas acima:
(A) Somente II e III estão corretas.
(B) Somente I e IV estão corretas.
(C) Somente IV e V estão corretas.
(D) Somente I, II e V estão corretas.
(E) Somente II, III e V estão corretas.

^

34. É assertiva que designa os Débitos de Tesouraria.
32. O Poder é conceito que devido a sua heterogeneidade pode ser analisado por
diversos enfoques e se constitui como uma relação de dependência, além de
ser exercido através de diversos meios como estruturas, informações e
estratégias. No mundo contemporâneo são várias as fontes de onde advém o
poder, entre as quais cita-se:
(A) Estruturas.
(B) Interesses.
(C) Burocracia.
(D) Organização.
(E) Meios técnicos.

(A) Demonstram a inadequação por déficit da gestão governamental.
(B) São créditos obtidos com finalidades específicas e de curto prazo.
(C) Servem para diferir créditos orçamentários quitados no curto prazo.
(D) Eqüivalem às despesas públicas financeiras ainda não empenhadas.
(E) São entradas orçamentárias pagas até o final do exercício subsequente.

ADMINISTRAÇÃO
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35. Analise as afirmações abaixo sobre projetos no setor público e marque a
opção correta:
I.
II.
III.
IV.
V.

A administração de projetos visa desonerar a etapa da mobilização de
recursos.
A avaliação do projeto é atividade que ocorre inclusive na fase de
planejamento.
Objetiva padronizar procedimentos e também racionalizar subsistemas
organizacionais.
A realização de serviços ou atividades são produtos tangíveis resultantes de
projetos denominados conceituais.
O plano inicial do projeto pode conter apenas as informações mínimas ou
detalhadas, como a administração da qualidade.

(A) Somente I, III, IV e V estão corretas.
(B) Somente II, IV e V estão corretas.
(C) Somente I, III e IV estão corretas.
(D) Somente II e V estão corretas.
(E) Somente I e II estão corretas.
36. A respeito do Estado afirma-se:
I.
II.
III.
IV.

pode assumir mais de uma forma a exemplo de poder central, patrimonial,
gerencial e federado.
com base no Princípio da Legalidade é matéria contemplada pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.
há diferentes justificativas para sua origem e a mais correta afirma que
provém de territórios fracionados.
a sua forma federado pressupõe a faculdade de agregar distintas
particularidades das suas unidades constituintes.

Das afirmativas acima:
(A) Somente I está correta.
(B) Somente IV está correta.
(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente II e III estão corretas.

Visto
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37. Quando da desincorporação de ativos do patrimônio público por alienação,
salvo exceção legal, o resultado deve ser aplicado em:
(A) despesas de capital.
(B) despesas correntes.
(C) créditos adicionais.
(D) demandas especiais.
(E) calamidades públicas.
38. Considere as assertivas abaixo sobre Despesas Públicas e marque a opção
correta.
I.
II.
III.
IV.
V.

Compõem sistema estruturado de classificação que intenta prover
informações segmentadas dirigidas aos diferentes usuários.
A sua classificação é feita por blocos informacionais e um deles objetiva
evidenciar de qual orçamento fazem parte.
O classificador intitulado como modalidade de aplicação designa a
qualidade dos insumos a serem despendidos.
A categoria projeto abarca operações cujos produtos resultantes podem
contribuir para aperfeiçoar a ação governamental.
Operações especiais são despesas atípicas, realizadas extemporaneamente
cujos resultados atendem a demandas de dado momento.

(A) Somente I, III e IV estão corretas.
(B) Somente II, III e V estão corretas.
(C) Somente II e V estão corretas.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente II e IV estão corretas.

ADMINISTRAÇÃO

39.
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Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo.
No campo da gestão de pessoas o estudo das relações humanas existentes no
âmbito das organizações contem pla___________ de pelo menos três tipos de
autoridade: a tradicional, a carismática e a racional-legal. Todas, ao seu
modo, representam fonte de poder. Na tradicional, o exercício da autoridade é
firmado pela tradição e costumes. Na carismática, o f a to r ___________ da
superioridade é a personalidade de quem a exerce. Já na racional-legal a
anuência com regras___________na racionalidade legitima o poder deste tipo
de autoridade.

(A) defeitos - decisivo - criadas
(B) atributos - legitimador - pautadas
(C) qualidades - principal - fundadas
(D) limitações - fundamental - estabelecidas
(E) deficiências - determinante - amparadas
40. Defina a assertiva correta sobre a comunicação organizacional.
(A) Ascendente é a comunicação das esferas superiores aos demais níveis
hierárquicos.
(B) Intempestivo é uma das classificações da retroalimentação ou feedback.
(C) É lateral a comunicação entre liderados de níveis diferentes.
(D) E vertical quando ocorre entre servidores do mesmo nível.
(E) A empatia e a atenção são elementos do ato de escutar.

41. A Prestação de Contas dos gestores públicos ao serem analisadas pelo
Tribunal de Contas da União, podem receber julgamento regular com
ressalva, cujo significado contempla:
(A) erros em contas, mas com baixo prejuízo financeiro.
(B) falhas formais que não causam danos ao erário público.
(C) motivações exógenas, cujo exemplo é a ingovemabilidade.
(D) danos aos cofres públicos por má gestão fiscal do orçamento.
(E) contas públicas normais com exceção de que sejam iliquidáveis.

Visto
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42. No campo da gestão pública ações como: o acompanhamento dos atos da
Administração Pública, o controle das ações do governo por meio de
institutos jurídicos como do habeas data e o funcionamento de Conselhos
como o de Saúde são elementos que caracterizam:
(A) o controle social.
(B) a auditoria externa.
(C) o direito de petição.
(D) a fiscalização jurídica.
(E) o monitoramento interno.
43. O servidor público da esfera executiva que pede deslocamento de cargo de
provimento efetivo para o mesmo âmbito de poder, terá sua solicitação
analisada com base em diversos preceitos entre os quais:
(A) compromisso com a gestão pública e assiduidade.
(B) preservação do plano de carreira ao qual está associado.
(C) manutenção do nível de escolaridade vinculado ao cargo.
...
(D) motivo de saúde comprovado, seja do cônjuge ou familiar
(E) acompanhamento de cônjuge removido pela mesma esfera pública.
44. Uma das etapas do processo de planejamento operacional consiste em
estabelecer meios e fins através da decomposição dos objetivos até alcançar
níveis de tarefas e atividades. Isso é apresentado em um gráfico denominado:
(A) matriz SWOT.
(B) estrutura analítica.
(C) organograma estratégico.
(D) sequenciamento de ações.
(E) diagrama de precedência.

CONCURSO DE ADMISSÃO - 2015 ao CFO/QC - 2016

45. A elaboração de formulários provoca custos advindos da sua transformação
em documento e que são, dentre outros: tempo gasto no seu preenchimento e
na conferência dos dados e a supervisão do trabalho. Estes custos são
denominados:
(A) custo unitário.
(B) custos operacionais.
(C) custos de fabricação.
(D) custos de padronização.
(E) custos de processamento.

(A) retificar a apuração de atos ilícitos.
(B) aumentar a confiança nas instituições.
(C) tomar permanente a moral profissional.
(D) distinguir decisão política da política pública.
(E) a compreensibilidade das informações fiscais.
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49. Analise as afirmativas sobre o campo da motivação, colocando entre
parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F,
quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que
apresenta a seqüência correta.
( )
( )
( )
( )

46. No âmbito público o estabelecimento de um efetivo padrão ético e a
transparência são elementos que concorrem para:

O
>->
cn

>
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( )

É intrínseca a cada pessoa não cabendo ser estimulada por terceiros.
No exercício profissional o reconhecimento pelos pares é exemplo de
estímulo motivador.
A atitude transparente dos gestores é exemplo de prática motivacional
praticadas nas organizações.
No âmbito da motivação cabe ao gestor a identificação dos diferentes
valores do grupo que lidera.
As atitudes motivadoras de um líder coadunam com o mecanismo
psicológico de defesa a exemplo da compensação.

(A) F - F - V - V - V
(B) V - F - V - F - F
(C) F - V - F - V - F
(D) V - V - F - F - F
(E) F - F - V - V - F

47. N a fase preparatória do pregão na modalidade eletrônica deve-se observar:
(A) a delineação dos resultados a serem alcançados.
(B) a definição do valor exato do objeto que será contratado.
(C) a apresentação da documentação de habilitação adequada.
(D) a determinação da abertura do processo licitatório eletrônico.
(E) a aprovação do termo de referência por autoridade competente.
48. Assinale a alternativa que indica correta atribuição dos órgãos e unidades do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:
(A) consolidar os Balanços do âmbito contábil federal.
(B) salvaguardar e atualizar o Plano de Contas da União.
(C) auditar sistemas a exemplo dos administrativos e operacionais.
(D) controlar situação econômica e financeira de projetos públicos.
(£) avaliar o desempenho das auditorias internas da administração direta.

50. Considere as afirmações abaixo sobre liderança nas organizações e marque a
opção correta.
I.
II.
III.
IV.
V.

Realizar a liderança é atitude privativa de quem ocupa cargo de chefia.
Há vários tipos de líderes, a exemplo dos transformacionais e carismáticos.
Liderança, missão da organização e motivação são temas inter-relacionados.
Trata-se de um processo que demove pessoas de uma equipe da meta comum.
A liderança é processo interpessoal que inclui as características da organizaçâ

(A) Somente V está correta.
(B) Somente II e IV estão corretas.
(C) Somente I, III e IV estão corretas.
(D) Somente II, III e V estão corretas.
(E) Somente III, IV e V estão corretas.

ADMINISTRAÇÃO
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51. Em toda a cadeia de suprimentos, a utilização de equipamentos e de
dispositivos de movimentação de carga e armazenagem, é fundamental para o
fluxo de mercadorias. Considerando a boa utilização desses equipamentos e
dispositivos, avalie as afirmações abaixo e marque a opção correta.
I. Os palletes são fabricados de acordo com as normas da empresa e podem
ser feitos em madeira, plástico ou metal.
II. Palletes auxiliam e facilitam tarefas de embalagem, unitização,
movimentação interna, transporte e armazenagem de materiais.
III. No que se refere à armazenagem de recursos materiais, o uso de
prateleiras é adequado à estocagem de materiais de dimensões variadas.
IV. Nas leis da movimentação de materiais, estão previstos a mínima
utilização dos equipamentos e o uso de quaisquer equipamentos,
embalagens e layout.
(A) somente I e II estão corretas.
(B) somente I e V estão corretas.
(C) somente II e III estão corretas.
(D) somente III e IV estão corretas.
(E) somente IV e V estão corretas.

v ,st0
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52. Um sistema de transportes é constituído pelo modo (via de transporte), pela
forma (relacionamento entre os vários modos de transportes), pelo meio
(elemento transportador) e pelas instalações complementares (terminais de
cargas).
Sobre o sistema de transporte marque a opção correta.
(A) há 03 tipos de sistemas de transportes: unimodal, segmentado e
multimodal.
(B) o Sistema Multimodal acontece quando se utilizam veículos diferentes de
duas ou mais modalidades de transportes, em vários estágios, sendo todos
os serviços contratados separadamente a diferentes transportadoras.
(C) no Sistema Segmentado a responsabilidade por perdas e avarias da carga
é facilmente identificada à responsabilidade e as indenizações são rápidas
e sem burocracia.
(D) o Sistema Unimodal acontece quando a unidade de carga é transportada
diretamente, utilizando um único veículo, em uma única modalidade de
transporte.
(E) no Sistema Segmentado a unidade de carga necessita ser transportada por
um ou mais veículos da mesma modalidade de transporte, abrangidas por
um ou mais contratos de transportes.
53. Referente aos tipos de processos em manufatura e serviços. O que se
caracteriza por níveis de contato com o cliente, customização, alto volumes
de clientes e liberdade de decisão do pessoal denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

processo por projeto.
processo jobbing.
serviços de massa.
lojas de serviços.
serviços profissionais.
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54. Os especialistas em logística denominam de distribuição física de produtos,
ou resumidamente distribuição física, os processos operacionais e de
controle que permitem transferir os produtos desde o ponto de fabricação, até
o ponto em que a mercadoria é finalmente entregue ao consumidor.
I. O objetivo geral da distribuição física, como meta geral, é o de levar os
produtos certos, para os lugares certos, no momento certo e com o nível de
serviço desejado, pelo menor custo possível.

Visto

55. Uma das principais decisões de interesse na gestão da cadeia de suprimentos
refere-se a quanto da cadeia deve ser possuída em cada negócio. Isso é
denominado de extensão da integração vertical. Assim, conceitualmente, são
definidos diferentes tipos de relacionamentos que se pode manter ou criar.
Nesse sentido, analise as assertivas abaixo e, em seguida, assinale alternativa
correta que congregue as definições técnicas/conceituais sobre os possíveis
tipos de relacionamentos da cadeia de suprimento:
I. hierarquia integrada.

II. No sistema de distribuição “um para um”, o veículo é totalmente carregado
no depósito da fábrica ou num CD (Centro de Distribuição) do varejista
(lotação completa) e transporta a carga para um outro ponto de destino,
podendo ser outro CD (Centro de Distribuição) do varejista, uma loja, ou
instalações qualquer.

II. (co) gestão.
III. semi-hierarquia.
IV. contratação coordenada.

III. A distribuição “um para dois” é também chamada pelo pessoal de
transportes de “transferência de produtos”.
IV. A distância entre o ponto de origem e o ponto de destino, velocidade
operacional, tempo de carga e descarga, tempo porta a porta, quantidade ou
3
volume de carregamento (medidas em toneladas, m ou palletes),
disponibilidade de carga de retomo e a densidade da carga são alguns
elementos que influenciam a distribuição “um para um”.
Das afirmativas acima:
(A) Somente I e III estão corretas.
(B) Somente II e IV estão corretas.
(C) Somente I e IV estão corretas.
(D) Somente I, II e III estão corretas.
(E) Somente I, II e IV estão corretas.
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V. livre condução.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente
Somente
Somente
Somente
Somente

II e V estão corretas.
I, III e IV estão corretas.
III, IV e V estão corretas.
II, IV e V estão corretas.
I, II e III estão corretas.
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56. A teoria da contingência procura desmistificar a ideia de estruturas
organizacionais universais, como havia sido preconizada pelos autores
clássicos. Os autores da contingência estrutural afirmam que as organizações
para atuarem em ambientes altamente dinâmicos, diversificados e
competitivos precisam adotar uma perspectiva contingencial que
provavelmente seja fundamental para a gestão de seus negócios. Analise as
assertivas abaixo e, em seguida, assinale alternativa correta sobre os fatores
contingentes às estruturas:
I. estratégia.
II. ambiente.
III. cultura organizacional.
IV. tecnologia.
V. gerenciamento da rotina.
Das afirmativas acima:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente
Somente
Somente
Somente
Somente

I, II e IV estão corretas.
I, II e V estão corretas.
III, IV e V estão corretas.
I, IV e V estão corretas.
I, III e IV estão corretas.

57. As chamadas Teorias Ambientais trazem para os estudos das organizações
uma visão que parte do ambiente para as organizações. Aquela teoria que foca
os aspectos estruturais do ambiente, que afirma serem os fatores ambientais
os determinantes da sobrevivência das organizações de certo tipo em um dado
ambiente e que a organização tem pouca influência na determinação de seu
destino, tendendo a inércia e a preservação de suas estruturas, denomina-se:
(A) Teoria Ecologia das Populações.
(B) Teoria dos Custos de Transações.
(C) Teorias das Organizações em Rede.
(D) Teoria Neoinstitucional.
(E) Teoria da Dependência de Recursos.
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58. Sobre as ferramentas da Qualidade, a DMAIC (Medição, Análise, Melhorias e
Controle) é uma metodologia para minimização do custo da (não) qualidade,
identificação e eliminação de fontes de variações em processos e produtos. A
DMAIC surgiu como metodologia para transformar as exigências dos clientes
em modificações de processos e obtenção de produtos conforme
especificações. Portanto, estão contidas na DMAIC as seguintes premissas:
I. O necessário engajamento da direção no repasse das diretrizes para as
equipes de melhoria.
II. Avaliar a confiabilidade do sistema de medição.
III. Determinar as variáveis críticas do processo.
IV. Planejar passo a passo as rotinas operacionais.
Sobre a aplicação da metodologia as assertivas corretas são:
(A) Somente
(B) Somente
(C) Somente
(D) Somente
(E) Somente

I e II estão corretas.
I, II e IV estão corretas.
I, III e IV estão correias.
IV está correta.
I, II e III estão corretas.

59. Os sistemas de gestão da qualidade baseados nas normas da ISO série 9000
sempre são avaliados por auditorias. Essas auditorias são autorizadas pela
administração superior, sendo baseadas nas evidências das práticas atuais,
quando comparadas com os requisitos pré-estabelecidos pela norma. Escolha
entre as assertivas apresentadas abaixo, o tipo de auditoria em que o auditor
deve procurar a evidência de que o auditado está trabalhando de acordo com
as instruções que estão documentadas:
(A) auditoria de
(B) auditoria de
(C) auditoria de
(D) auditoria de
(E) auditoria de

adequação.
conformidade.
concessão.
acompanhamento.
finalização.
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60. É teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana ou
forma de comportamento dos homens, considerado em sua totalidade,
diversidade e variedade. Seu valor como teoria está naquilo que explica, e não
no fato de prescrever ou recomendar, com vistas à ação em situação concreta.
Essa definição reflete o conceito de:
(A) Moral.
(B) Ética.
(C) Cultura.
(D) Doutrina.
(E) Valor.

61. Têm surgido novas estruturas organizacionais que tomam bem mais frágil a
tradicional pirâmide hierárquica e, dessa forma, reduzem as barreiras que
separam a empresa de seu ambiente, bem como aqueles que separam suas
áreas internas. Assim, tecnicamente tem ganhado destaque a redução de
níveis hierárquicos pela(s) (o) (os):
(A) criação de programas de demissão voluntários.
(B) mecanização e automação da manufatura.
(C) surgimento da horizontalização das estruturas e estruturas em rede.
(D) utilização de tecnologias aplicadas aos serviços.
(E) mudança nos modelos gerenciais.

62. Para o processo de seleção, de acordo com a forma de tratamento, podem-se
distinguir três modelos de decisão sobre vagas e candidatos. Assim, o
processo em que existem vários candidatos para cada vaga e várias vagas para
cada candidato é denominado tecnicamente de modelo de:
(A) seleção.
(B) colocação.
(C) classificação.
(D) indução.
(E) proposição.
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63. Para um processo de Desenvolvimento (capacitação) Organizacional torna-se
necessário preparar as equipes para lidar com as mudanças organizacionais. O
processo de mudança significa a passagem de um estado para outro diferente.
É a transição de uma situação para outra. Conceitualmente podem ser
definidas três etapas. A etapa na qual os padrões apreendidos foram
incorporados às práticas atuais da organização e passa a ser uma atitude
comportamental que as pessoas passam a adotar, denomina-se:
(A) (re) congelamento.
(B) mudança.
(C) (des) congelamento.
(D) socialização.
(E) padronização.
64. Dentro dos estudos da ética, trata-se de um fato histórico e, por conseguinte, a
ética, como ciência, não pode concebê-la como dada de uma vez para sempre,
mas tem que considerá-la como um aspecto da realidade humana mutável
com o tempo. Esse conceito abordado denomina-se:
(A) Moral.
*
(B) Valores.
(C) Cultura.
(D) Doutrina.
(E) Fundamentos da Cultura.
65. O processo de apreciação sistemática do desempenho individual, grupai ou
organizacional coordenado pelas áreas de recursos humanos nas
organizações, denomina-se:
(A) avaliação de desempenho.
(B) avaliação sistemática.
(C) avaliação 360 graus.
(D) avaliação coletiva.
(E) avaliação pessoal (individual).
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66. O primeiro conceito é um processo de planejamento, implementação e
controle de um fluxo físico e de informações efetivo e eficiente em custo, do
ponto de origem ao ponto de consumo, para atender as necessidades e desejos
dos clientes. O segundo conceito é a gestão de fluxos entre as funções de um
negócio. Nessa ordem, quais os conceitos que preenchem a questão;;
(A) Operações e Processos.
(B) Logística e Processos.
(C) Operações e Logística.
(D) Operações e Estratégia.
(E) Estratégia e Operações.
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69. As categorias de atores em políticas públicas podem ser distintas em dois
grupos: atores governamentais e atores não governamentais. Sobre essa
afirmação, analise as assertivas abaixo sobre os atores governamentais e
atores não governamentais e, em seguida, assinale alternativa correta.
I. Juizes e políticos são atores governamentais.
II. Os burocratas e tecnocratas, empregados públicos, são atores não
governamentais.
III. Os partidos políticos são atores governamentais.
IV. Os destinatários das políticas públicas são atores governamentais.
V. Organizações do terceiro setor são atores governamentais.

67. Referente às políticas públicas o que define se uma política é ou não pública é
a sua intenção de resposta e não se o tomador de decisão tem ou não
personalidade jurídica estatal ou não estatal. Nesse sentido, para essa
afirmação, a essência conceituai de políticas públicas é;
(A) o processo público.
(B) a legislação pública.
(C) o agente público.
(D) a coisa pública.
(E) o problema público.
68. A racionalidade em relação ao alcance dos objetivos da organização; a
precisão na definição do cargo e na operação, pelo conhecimento exato dos
deveres; a rapidez nas decisões, pois cada um conhece o que deve ser feito e
por quem, e as ordens e papéis que tramitam por meio de canais
preestabelecidos e; univocidade de interpretação garantida pela
regulamentação específica e escrita. Essas são características do (a):
(A) Organização Carismática.
(B) Organização Tradicional.
(C) Organização Racional Legal.
(D) Monarquia Absolutista.
(E) Estado do Bem-Estar.

(A) somente I está correta.
(B) somente I e III estão corretas.
(C) somente I e IV estão corretas.
(D) somente II e III estão corretas.
(E) somente I, III e V estão corretas.

70. Ü controle Administrativo é definido como aquele que o Executivo e órgãos
da administração dos demais poderes exercem sobre suas próprias atividades.
Esses controles podem ser exercidos por órgãos internos ou externos à
administração. Quando utilizados no sentido de adequar os atos defeituosos
ou ilegítimos realizados, são denominados de:
(A) preventivos.
(B) orientativos.
(C) sucessivos.
(D) corretivos.
(E) afirmativos.
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