
 

 

 

PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO 

Agente de Saneamento e Analista de Saneamento 
Edital nº 003/2014 

COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A 
 

ANALISTA DE SANEAMENTO 

ADMINISTRAÇÃO 
Código 402 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA. 

2 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

3 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será 
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas 
ou questões rasuradas. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Resposta da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2(duas) 
horas do início da prova (subitem 6.2.22). O tempo de duração das provas abrange a distribuição das 
provas, assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da 
PROVA OBJETIVA para a Folha de Respostas (subitem 6.2.23). [...] os três últimos candidatos deverão 
permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova [...] assinar a Ata da Sala [...].(subitem 
6.2.39) 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 003/2014, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar 
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos 
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] 
entre outros; deixar de entregar a Folha de Respostas [...]” (subitem 6.2.37, alíneas “d”, “e”, “i”) 

GABARITOS E PROVAS – Divulgados no site www.gestaodeconcursos.com.br dia 20/05/2014. 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

                 

Data: ____/____/______ 

http://www.gestaodeconcursos.com.br/


2 

 

 
 

 
 
 

A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas:        

10 (dez) questões de Português, 6 (seis) questões de 

Conhecimentos Gerais, 4 (quatro) questões de Informática e 

20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, todas 

perfeitamente legíveis. 

 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador 

de provas para que ele tome as providências necessárias. 

 
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Português 

 
INSTRUÇÃO - As questões de 1 a 10 relacionam-se com o texto abaixo.  

 Leia-o com atenção antes de responder a elas. 
 
 

DESAPARECIMENTO DOS ANIMAIS 
 
 
 Tente imaginar esta cena: homens, animais e florestas convivendo em harmonia. 

Os homens retiram das plantas apenas os frutos necessários e cuidam para que elas 

continuem frutificando; não matam animais sem motivo, não sujam as águas de seus rios 

e não enchem de fumaça seu ar. Em outras palavras: as relações entre os seres vivos e o 

ambiente em que vivem, bem como as influências que uns exercem sobre os outros, 

estão em equilíbrio. (...) 

 Nossa preocupação (de brasileiros) não é só controlar a exploração das florestas, 

mas também evitar uma de suas piores consequências: a morte e o desaparecimento 

total de muitas espécies animais. Apesar de nossa fauna ser muito variada, a lista oficial 

das espécies que estão desaparecendo já chega a 86 (dentre elas, a anta, a onça, o 

mico-leão, a ema e o papagaio). 

 E a extinção desses animais acabará provocando o desequilíbrio do meio ambiente, 

pois o desaparecimento de um deles faz sempre com que aumente a população de outros. 

Por exemplo: o aumento do número de piranhas nos rios brasileiros é consequência do 

extermínio de seus três inimigos naturais – o dourado, a ariranha e o jacaré. 

               
(Nosso Brasil, 2002) 

 
 

Questão 1 

O texto funciona como 
 
A) um ideal a ser alcançado. 

B) uma mensagem de fraternidade entre as espécies. 

C) uma utopia que jamais se concretizará. 

D) um objetivo inalcançável. 
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Questão 2 

Leia o trecho: 
 
 “Os homens retiram das plantas apenas os frutos necessários.” 
 
Com essa frase, o autor defende a ideia de que 
 
A) Deus proverá o dia de amanhã. 

B) a ciência prevê para poder prover. 

C) nada faltará, se souber usar. 

D) aquele que espera sempre alcança. 

 
 
Questão 3 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE outro bom título para o texto. 
 
A) DESPOLUIÇÃO AMBIENTAL. 

B) O HOMEM E O REFLORESTAMENTO. 

C) PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA. 

D) O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO. 

 
 
Questão 4 

No último parágrafo do texto, o autor faz referência ao risco 
 
A) da extinção dos jacarés, ariranhas e dourados. 

B) da mortandade dos outros peixes provocada pelas piranhas. 

C) da falta de alimento para a população. 

D) da desarmonia populacional das espécies animais. 
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Questão 5 

Leia o trecho: 
 
“E a extinção desses animais acabará provocando o desequilíbrio do meio ambiente, pois 
o desaparecimento de um deles faz sempre com que aumente a população de outros.” 
 
As três formas verbais destacadas NÃO diferem 
 
A) no tempo. 

B) na voz. 

C) no modo. 

D) na conjugação. 

 
 
      
Questão 6 

Leia o trecho: 
 
 “Tente imaginar esta cena: homens, animais e florestas convivendo em harmonia”. 
 
A forma verbal sublinhada nos transmite a ideia de 
 
A) dúvida. 

B) certeza. 

C) ordem. 

D) possibilidade. 

 
 
Questão 7 

Assinale a alternativa CORRETA, levando-se em conta a concordância verbal. 
 
A) A maior parte dos brasileiros deveriam abraçar a campanha da preservação ambiental. 

B) É necessário que se puna, de modo exemplar e firme, os predadores do meio 
ambiente. 

C) Bastante pessoas assistiram à palestra sobre ecologia, mas nenhuma delas 
demonstraram interesse em colaborar. 

D) Quanto a esse tema, tratam-se de resguardar os dons oferecidos pela natureza. 
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Questão 8 

Leia o trecho. 
 
 “Nossa preocupação (de brasileiros) não é só controlar a exploração das florestas, 
mas também evitar uma de suas piores consequências: a morte e o desaparecimento 
total de muitas espécies de animais.” 
 
O conetivo sublinhado nesse trecho transmite a ideia de 
 
A) contraste. 

B) adição. 

C) conclusão. 

D) explicação. 

 
 
 
Questão 9 

Assinale a alternativa em que TODAS AS PALAVRAS recebem acento com base na 
mesma regra de acentuação gráfica. 
 
A) espécies     -     água        -       também 

B) só               -      já             -       três 

C) acabará      -      jacaré      -       consequências 

D) influências  -     equilíbrio  -       número 

 
 
Questão 10 

Assinale a alternativa CORRETA redigida seguindo a norma culta padrão. 
 
A) Me ajudem a salvar o Planeta Terra! Isso implica num esforço de todos. 

B) O autor pôs-se à imaginar um mundo ideal. 

C) Prefiro muito mais o homem pacificador do que o homem predador. 

D) Este é o ideal com que sonhei e a que sempre aspirei. 
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Conhecimentos Gerais 
 
 
Questão 11 

A Revolta da Vacina, que eclodiu no Rio de Janeiro, em 1904, foi contra a vacinação 
obrigatória  
 
A) da febre amarela. 

B) da pólio. 

C) do sarampo. 

D) da varíola. 

 
 
Questão 12 

Os embargos infringentes permitiram, em um primeiro julgamento,  aos réus do Mensalão, 
serem absolvidos do crime de 
 
A) abuso de poder. 

B) evasão de divisas. 

C) formação de quadrilha. 

D) malversação de verbas públicas. 

 
 
Questão 13 

O crescimento da economia brasileira ficou em 2,3% em 2013.  
 
Esse percentual é menor do que o crescimento da economia no governo Lula que foi de 
 
A) 3%. 

B) 4%. 

C) 5%. 

D) 7%. 

 
 
Questão 14 

Compõem o Programa Estruturador Melhor Emprego do estado de Minas Gerais, 
EXCETO: 
 
A) Com Licença Vou à Luta. 

B) Gestão do Programa de Educação Profissionalizante. 

C) Primeiro Emprego. 

D) Rede Mineira de Trabalho. 
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Questão 15 

Compõem o Programa Estruturador Educação para Crescer, EXCETO: 
 
A) Educação em Tempo Parcial. 

B) Professor da Família. 

C) Novo Ensino Médio. 

D) Programa de Intervenção Pedagógica. 

 
 
Questão 16 
Após as manifestações de junho de 2013 no Brasil, uma das ações do governo Dilma 
causou indignação nos CRMs do País.  
 
Essa ação foi 
 
A) o Plebiscito da Reforma Política. 

B) o Programa Ciência sem Fronteiras. 

C) o Programa Mais Médicos. 

D) o Programa Rede Cegonha.  
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Informática 
 

Questão 17 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o nome do programa 
desenvolvido para permitir a navegação pela web, capaz de processar diversas 
linguagens, como HTML, ASP, PHP.  
 
A) Browser. 

B) Router. 

C) Trojan. 

D) Viewer. 

 
 
Questão 18 

Analise o seguinte texto redigido no MS Word. 
 
Dois ou mais números são primos entre si quando o máximo divisor comum desses 
números é 1. 
 
Qual o estilo da fonte utilizado para destacar primos entre si? 
 
A) Itálico. 

B) Sublinhado. 

C) Negrito. 

D) Sobrescrito. 

 
 



10 

 

Questão 19 

Relacione os aplicativos do painel de controle do Windows 7 às suas funções. 
 
               COLUNA I                                              COLUNA II 
 
1. Limpeza de disco. 

2. Monitor de recursos. 

3. Prompt de comando. 

(     ) Supervisiona em tempo real o uso e o 
desempenho da CPU e outros recursos. 

(     ) Executa funções baseadas em texto (linha 
de comando). 

(     ) Permite que se removam arquivos 
desnecessários do disco. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) 1 2 3. 

B) 2 3 1.  

C) 2 1 3.  

D) 3 2 1.  

 
 
 
Questão 20 

Observe o gráfico gerado no MS Excel. 
 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o tipo do gráfico.  
 
A) Barras 3D. 

B) Colunas 3D. 

C) Dispersão 

D) Pizza 3D.  
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Conhecimentos Específicos 
 

Questão 21 

Relacione a COLUNA II com os princípios das abordagens da Escola Clássica, 
Administração Humanista e Comportamental e Escola Estruturalista, com suas 
respectivas teorias, abordagens e escola na COLUNA I. 
 
       COLUNA I                                                                    COLUNA II 
 
1. Abordagem Humanista 

e Comportamental. 

2. Escola Clássica. 

3. Escola Estruturalista. 

(     ) Defende a importância da análise dos padrões 
humanos de comportamento e sua difusão na 
empresa. 

(     ) Apresenta uma múltipla abordagem englobando a 
organização formal e informal, recompensas 
materiais e sociais. 

(     ) O Método da Interação e o Método da Barganha 
são duas contribuições dessa abordagem. 

(     ) O trabalhador é uma “engrenagem” que pode ser 
substituída na medida em que não seja mais 
produtivo. 

(     ) É uma preocupação constante promover a 
integração das pessoas para, em seguida, 
coordenar suas atividades. 

(     ) Negligencia o fator humano por considerá-lo 
inerente a um sistema mais mecanicista. 

(     ) Existe um peso maior na apresentação do ambiente 
externo que se inter-relaciona diretamente com o 
ambiente interno. 

 
A) 3 2 1 3 2 1 2. 

B) 2 1 2 1 1 2 2. 

C) 1 3 1 2 1 2 3. 

D) 3 1 1 3 2 1 3. 
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Questão 22 

Uma das principais contribuições da Ação Organizacional dentro das empresas refere-se 
ao fato da tentativa e manipulação da estrutura operacional em função de resultados. 
 
De acordo com essa diretriz da organização da Ação Organizacional, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) Favorece mecanismo de coordenação entre as partes que visa uma menor sinergia. 

B) Estabelece um mecanismo de decisão que retém o poder centralizado e autônomo. 

C) Instrui um mecanismo de operação com interação entre funcionários da mesma área. 

D) Implanta uma estrutura básica com uma divisão racional do trabalho e de recursos. 

 
 
Questão 23 

As organizações do século XXI tendem a utilizar sistemas de apoio a decisões 
interligados com ampla margem de suporte de TI. Nesse contexto, as equipes de trabalho 
tendem a se organizar de forma mais dinâmica e dissociada. 
 
Assinale a alternativa que apresenta uma característica CORRETA de poder para um 
líder de equipes multidisciplinares e que utiliza uma mesma base de dados virtual. 
 
A) Aplicação do poder baseado no conhecimento em lidar com as complexidades da 

burocracia da organização. 

B) Uso de poder para impor submissão por meio de ameaça psicológica, emocional ou 
financeira. 

C) Os gerentes têm o poder legítimo, mas somente alguns deles são verdadeiros líderes 
definidos pela cúpula da organização.  

D) Os líderes utilizam-se de poder baseados na identificação pessoal, na imitação e no 
carisma. 
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Questão 24 

Dois projetos de arrecadação de serviços estão para ser implantados na empresa Colet. 
O primeiro (C) demanda reversão de 1.000,00 unidades monetárias e possui fluxo de 
caixa de seis meses em valores lineares de 180,00 unidades monetárias líquidas a uma 
taxa de 3,5%. Já o segundo (N) demanda duas reversões, uma inicial de 800,00 e outra 
de 700,00, e um retorno líquido de 170,00 durante 10 meses a uma taxa de 3%. 
 
De posse de conceitos de VPL, assinale a alternativa CORRETA para que os dois 
projetos sejam viáveis. 
 
A) Os dois projetos devem ter suas taxas iguais, no valor de 3,8%. 

B) Os projetos devem aumentar suas receitas líquidas em 3% e 5% respectivamente. 

C) Os projetos devem aumentar as reversões em 5% e 7% respectivamente. 

D) Os projetos devem aumentar suas receitas líquidas em 6% e 5% respectivamente. 

 

 

Questão 25 

Quando se tem uma vasta região de atendimento, a gerência financeira deve estar atenta 
a projetos que tenham riscos financeiros de investimentos elevados de implantação. 
Ainda assim, deve-se ater a uma especificidade, chamada aqui de risco social, que afasta 
qualquer evidência de tentativa de retorno superior ao mercado em favor de benefícios 
sociais mínimos.  
 
Qual deveria ser a preferência de um departamento financeiro em favor de projetos que 
beneficiam a sociedade e, ao mesmo tempo, trazem os menores riscos para retornos 
financeiros, considerando um custo de equidade de capital de acordo com a tabela abaixo?  
 
 

Projeto Risco “Social”(ß) Retorno sem risco Retorno Médio de Mercado 

Cop 10% 2% 6% 

Nort 25% 2% 5% 

CPN 5% 2% 4% 

 
A) O projeto Nort é o que apresenta uma necessidade de retorno de investimentos de 

4,4%.  

B) O projeto CPN é o que apresenta menor necessidade de retorno, por isso, é o menos 
arriscado. 

C) O projeto Cop é o que apresenta melhor equilíbrio entre o risco social e o risco 
financeiro. 

D) Os projetos Cop e Nort devem ser escolhidos em conjunto, por apresentarem os 
maiores retornos. 
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Questão 26 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reconheceu parcialmente o recurso 
da Eletropaulo sobre o terceiro ciclo de revisão tarifária, permitindo elevação na base de 
remuneração líquida da companhia de 4,4 bilhões para 4,67 bilhões de reais. A Aneel 
também aprovou em reunião da diretoria a elevação da base de remuneração bruta para 
11,140 bilhões de reais. A base bruta anterior definida para a distribuidora era de 10,7 
bilhões de reais, segundo informação divulgada pela Eletropaulo na época da 
homologação da revisão tarifária, em julho de 2012. 

 
Revista Exame 17/12/2013 Disponível em:<http://exame.abril.com.br/economia/noticias/aneel-reconhece-

aumento-de-remuneracao-base-da-eletropaulo>  
 
De acordo com os conceitos de remuneração em RH, assinale a alternativa que 
apresenta é CORRETAMENTE um conceito de remuneração estratégica. 
 
A) Os impactos de reajuste em folha devem ser repassados diretamente para as tarifas 

como forma de manter equilíbrio financeiro. 

B) Os reajustes salariais devem acompanhar uma curva de desempenho para serem 
alocadas em áreas e projetos de melhor retorno. 

C) Os repasses tarifários não dependem dos ajustes salariais que devem premiar o 
esforço e competência dos funcionários. 

D) Para manter funcionários satisfeitos, constantes reajustes devem ser programados 
para justificar sua permanência na empresa. 

 
 

http://exame.abril.com.br/topicos/aneel
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Questão 27 

Dentro dos conceitos de Herzberg, há diversos fatores que podem motivar uma equipe 
multifuncional a produzir resultados de forma mais otimizada.  
 
Analise as afirmativas, assinalando com F as falsas e V as verdadeiras. 
 
(      ) Existe pouca relação entre a política e administração da empresa com os 

aspectos de higiene. 

(      ) O status de pertencimento a uma organização favorece o desempenho de um 
membro da equipe. 

(      ) O uso de EPI pode representar para um funcionário uma ameaça a sua 
autonomia e a seus interesses. 

(      ) As relações de subordinação vão de encontro aos interesses pessoais de 
obtenção de vantagens. 

(      ) O relacionamento produtivo deve ser estimulado pela cúpula da empresa como 
um fator higiênico. 

(      ) As condições de trabalho vão além do que a higiene e a segurança dos setores 
de trabalho. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V F V V F F. 

B) F F V V F V. 

C) F V F F V V. 

D) V V F F V F. 

 
 
Questão 28 

Leia as seguintes afirmativas. 
 
I. Uma cultura forte condiciona uma organização a ter melhor envolvimento de 

funcionários em equipes multifuncionais em um ambiente criativo de inovação e 
conduta ética. 

II. Apesar de todas as organizações terem cultura, nem todas as culturas têm o mesmo 
impacto sobre os funcionários, pois algumas têm valores que são amplamente 
respeitados, enquanto outras são acometidas de desinteresse e rotatividade. 

 
Diante da análise das afirmativas, conclui-se que 
 
A) as afirmativas I e II são verdadeiras e a I explica a II. 

B) a afirmativa I é verdadeira e a II é falsa. 

C) a afirmativa II é verdadeira e a I é falsa. 

D) as afirmativas I e II são verdadeiras e a II não exemplifica a I. 
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Questão 29 

Com o acirramento da competição entre as empresas após o advento da globalização, 
percebe-se uma diminuição natural do tempo de tomada de decisões dos gerentes e 
administradores. Novos sistemas de gerenciamento e de apoio a decisões consideram 
uma necessidade de tomada de decisões em tempo real. 
 
Sobre a condição descrita acima, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) As decisões programadas e tradicionais devem ceder espaço para novos formatos de 

decisão. 

B) As empresas mais dinâmicas têm migrado para sistemas modernos de decisões 
programadas. 

C) Empresas de pequeno porte não têm capacidade de tomada de decisões de modo 
heurístico. 

D) Os ambientes de incerteza favorecem uma preferência por decisões programadas e 
tradicionais. 

 
 
 
Questão 30 

Um gerente de regional, tem indícios de que o clima organizacional está desfavorável na 
sua unidade, porém deseja conhecer melhor as causas desse desempenho e, para tanto, 
pretende executar uma pesquisa com funcionários para esse efeito. 
 
De acordo com os conteúdos de gestão de pessoas no setor público, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) Mapear as atuais competências da equipe para elaboração de plano de promoção e 

aumentos salariais. 

B) Levantar dados sobre comportamento para reorganização de equipes de trabalho 
mais homogêneas. 

C) Pesquisar focos de desmotivação para uma atuação mais precisa de 
acompanhamento. 

D) Levantar novas habilidades para futuras inclusões de pré-requisitos de contratação 
em editais. 
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Questão 31 

Considerando uma subordinação de indicadores de desempenho de determinada 
organização, sobretudo uma abordagem de BSC, assinale a alternativa CORRETA para 
uma empresa do setor público. 
 
A) Uma necessidade de investimentos em máquinas e equipamentos constante para 

uma manutenção do crescimento interno. 

B) Busca por novos procedimentos que favoreçam uma melhor inclusão social dentro de 
um horizonte fiduciário ideal. 

C) Melhor estabelecimento de diretrizes orçamentárias para que haja uma definição de 
melhores práticas do corpo funcional. 

D) Estabelecimentos de métricas de desempenho funcional como forma de obter ganhos 
em indicadores financeiros. 

 
 
 
Questão 32 

Relacione os conceitos de comunicação interpessoal da COLUNA II com suas 
respectivas características na COLUNA I. 
 
       COLUNA I                                                                   COLUNA II 
 
1. Verbal Formal. 

2. Verbal Informal. 

3. Não Verbal Formal. 

4. Não Verbal Informal. 

(     ) O chefe de seção colocou na intranet da empresa 
uma relação de projetos em atraso. 

(     ) Os funcionários da sucursal tiveram acesso aos 
dados enviados dos projetos atrasados dois dias 
depois. 

(     ) Os encarregados da autarquia trocaram consigo 
emails com dados sobre os projetos. 

(     ) O chefe de seção falou sobre os motivos dos 
atrasos dos projetos em reunião marcada para 
aquela tarde. 

(     ) Os gerentes de projeto comentaram entre si os 
efeitos da reunião ocorrida dois dias depois. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 4 3 4 2 2. 

B) 3 4 2 1 3. 

C) 4 4 4 1 2. 

D) 2 1 1 3 4. 
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Questão 33 

A empresa COPA tem as características operacionais descritas abaixo que favorecem 
decisões sobre seu principal arranjo físico como sendo em um padrão posicional. 
 
I. Os projetos são executados in loco, devendo haver recursos disponíveis para equipes 

externas de trabalho e uma rota de operações otimizada.  

II. Outra parte das equipes de trabalho fica concentrada em determinada localidade, com 
caráter de multitarefa e pequeno deslocamento de materiais (lead time). 

III. Para consecução de projetos com maior agilidade e rapidez, estabelece-se uma 
sequência de atividades rotineiras e repetitivas que favorecem a qualidade. 

IV. Grandes volumes de serviços são solicitados na primeira semana dos meses, o que 
direciona a uma execução sequenciada, de baixo custo e otimizada de tarefas. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA das modalidades de arranjos 
físicos encontradas na empresa.  
 
A) I. Arranjo em linha, II. Arranjo em célula, III. Arranjo posicional, IV. Arranjo por 

processo. 

B) I. Arranjo posicional, II. Arranjo em célula, III. Arranjo em linha, IV. Arranjo por 
produto. 

C) I. Arranjo em célula, II. Arranjo em célula, III. Arranjo por processo, IV. Arranjo em 
linha. 

D) I. Arranjo por produto, II. Arranjo posicional, III. Arranjo em linha, IV. Arranjo por 
processo. 

 
 
 
Questão 34 

Em virtude de novos resultados operacionais que evidenciem redução de custos 
obsorvidos por uso intensivo de mão de obra, na empresa Veta, tem-se optado pela 
automação de sistemas de controle remoto e de dispositivos de segurança que monitoram 
a qualidade geral dos fluxos de insumos. 
 
De acordo com a medida citada acima, assinale a alternativa que NÃO REPRESENTA o 
uso de tecnologia de processo. 
 
A) Os funcionários foram capacitados para operações que podem ser automatizadas. 

B) Os sistemas de controle ficam concentrados em uma sala com dois funcionários. 

C) Os funcionários ficam agora condicionados aos protocolos gerados pelo sistema. 

D) Apenas alguns funcionários ficam responsáveis pelo acesso ao sistema de controle. 
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Questão 35 

Empresas prestadoras de serviços essenciais à sociedade podem adaptar a matriz de 
Produto-Processo de Hayes e Wheelwright para suas decisões de produção. 
 
Sobre a matriz de Produto-Processo de Hayes e Wheelwright, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) Na medida em que a qualidade ofertada diminui, decresce também a necessidade de 

investimentos, o que direciona para margens menores. 

B) Quando se opta por produção elevada de vários itens, parte-se para uma preferência 
por projetos, o que favorece preços mais baixos. 

C) Produtos múltiplos e diferenciados requerem linhas de montagem para diminuição de 
perdas, o que reduz os custos de manutenção. 

D) Produtos padronizados e commodities necessitam de estabelecimento de fluxo 
contínuo, o que reduz o impacto dos custos variáveis. 

 
 
Questão 36 

Empresas podem escolher sua localização por diversos critérios. Contudo, parte-se para 
uma análise quantitativa de custos, com o deslocamento de recursos e insumos, bem 
como uma análise qualitativa de outros critérios relacionados com aspectos de segurança, 
clima e serviços entre outros. 
 
Observe os dados da tabela abaixo e assinale a alternativa que apresenta a opção 
CORRETA de escolha de duas áreas com potencial de custos decrescentes de instalação 
de uma nova unidade prestadora de serviços. 
 

Opção de 
Localização 

Distância do 
Mercado 

Consumidor 

Distância de 
Fornecedores 

Qualidade do 
acesso 

Custo Km 
Rodado 

A 15Km 35Km 
10% a mais do 
Custo de Km 

Rodado 
R$2,65 

B 25Km 30Km 
15% a mais do 
Custo de Km 

Rodado 
R$2,20 

C 15Km 20Km 
5% a mais do 
Custo de Km 

Rodado 
R$2,70 

 
A) Localização B e Localização A, respectivamente. 

B) Localização C e Localização B, respectivamente. 

C) Localização C e Localização A, respectivamente. 

D) Localização A e Localização B, respectivamente. 
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Questão 37 

Considerando as necessidades de operações Just-in-case da empresa Kopa, houve 
alguns equívocos a serem solucionados. 
 

TABELA DE CONTROLE DE ESTOQUES DA EMPRESA KOPA 

Registro Data Quantidade 
Valor 
Unit. 

Saída 
Unit. 

Estoque 
Final 

Parafusos 
120431 

16/02/2013 1.000 R$0,15 650  

Porcas 
334421 

17/02/2013 2.000 R$0,20 650  

Parafusos 
120431 

21/02/2013 1.500 R$0,18   

Porcas 
334421 

22/02/2013 800 R$0,25   

Parafusos 
120431 

02/03/2013   850  

Porcas 
334421 

04/03/2013   850  

 
Observe a tabela de controle de estoques da empresa Kopa e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) Pelo método UEPS, o valor final de estoques de parafusos é de R$180,00. 

B) Pelo método PEPS, o valor final de estoques de porcas é de R$260,00. 

C) O valor de estoque de parafusos PEPS é maior do que o de porcas UEPS. 

D) A empresa tem um valor total de estoques PEPS de R$480,00. 

 
 
Questão 38 

O administrador André L.L.S., detentor de cargo público, tomou uma decisão 
administrativa que resultou em atrasos em duas obras. Sua decisão fora baseada em 
fatores pessoais e nepotismo, privilegiando uma terceira empresa cujo proprietário era um 
parente próximo. 
 
De acordo com os princípios do direito administrativo e em relação à administração 
pública, sua decisão está INCORRETAMENTE analisada em 
 
A) foi um ato não impessoal, que direcionou recursos públicos para benefício indireto do 

administrador. 

B) foi um ato imoral, com ofensa direta às normas e códigos da empresa em que está 
lotado.  

C) foi uma ação que feriu o princípio da finalidade, pois recursos foram desperdiçados 
em benefício de terceiros. 

D) foi uma decisão que não tem ampla motivação em decorrência dos resultados e 
processos utilizados. 
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Questão 39 

A Empresa Asa teve uma de suas contratações de obras e serviços por intermédio de 
processo de licitação embargado pelo Ministério Público devido a vícios em seu contrato 
original. 
 
Assinale a alternativa CORRETA para sustentar o embargo diante da decisão do MPU.  
 
A) Os recursos orçamentários foram provisionados ainda no ano anterior à execução. 

B) Foram anexadas planilhas e orçamentos que contemplavam os custos unitários. 

C) Houve projeto básico aprovado que ficou direcionado para a empresa ganhadora. 

D) O resultado da licitação estava alinhado a metas estabelecidas no ano fiscal anterior. 

 
 

Questão 40 

São situações previstas em contratos de terceirização orientados pelo interesse da 
administração pública com temas que podem ser articulados dentro de uma legalidade, 
EXCETO: 
 
A) A atividade-fim pode ser reorganizada de acordo com as limitações de mão de obra 

da contratada. 

B) As empresas contratadas devem arcar com todos os passivos trabalhistas advindos 
do contrato. 

C) Os contratos não podem ser renovados naqueles em que haja problemas trabalhistas 
com a contratada. 

D) Uma fiscalização sobre contratos de mão de obra não impede que ocorram demandas 
trabalhistas contra o Estado. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 
(RASCUNHO) 

 
 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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