
 

AVALIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA 

PROFISSIONAL 
OBJETIVO GERAL: A avaliação de suficiência profissional é um projeto desenvolvido pelos docentes 
do curso de Administração FUFMS/CPTL/Curso de Administração, com a finalidade de compreender 
o nível de conhecimento técnico dos discentes do curso em período de formação.  

PÚBLICO – ALVO: Discentes em período de formação em Administração 

Orientações: a) Esta avaliação terá duração de 3horas; b) As questões aqui apresentadas deverão 
ser tomadas em nota na folha de rascunho e posteriormente respondidas no ambiente virtual; c) 
quando; d) Esta avaliação contará como atividade complementar, desde que o participante tenha 
aproveitamento de 50% ou mais da avaliação. 

 

COMUNICAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 
PROF. DRa. FABIANA DOS SANTOS PEREIRA CAMPOS – FUFMS/CPTL 

QUESTÃO 01 

Buscando obter maior conectividade e velocidade de transmissão de dados, a empresa Alfa – uma 

das maiores livrarias do país – implantou recentemente uma intranet.  

A respeito dessa implantação, é CORRETO afirmar que a empresa  

A) criou uma rede de comunicação para realizar comércio eletrônico com seus clientes sem restrição 

de horário.  

B) criou uma rede de comunicação que permite a integração com sua cadeia de suprimentos, ao 

possibilitar a interconexão com fornecedores e clientes.  

C) gerou uma rede de comunicação que permite a troca de informações referentes a pedidos e dados 

financeiros com os seus fornecedores.  

D) implantou uma rede local privativa, com funcionalidades similares à da internet, que dará suporte 

à comunicação, ao gerenciamento e ao planejamento dos seus negócios. 

E) implantou um servidor para conexão com outros servidores de internet, que dá a ela a 

possibilidade de obter processamento distribuído.  

QUESTÃO 02 

Atualmente, um dos aspectos a ser observado para uma empresa tornar-se competitiva é a 

necessidade de que seus recursos humanos apresentem elevados níveis de produtividade, o que 

depende da capacitação, motivação e liderança. Ciente dessa necessidade, uma empresa contratou 

uma consultoria para analisar seus recursos humanos, visto que o respectivo departamento vem 

executando, exclusivamente, rotinas de departamento pessoal. 

Considerando esse contexto, avalie as estratégias sugeridas pela consultoria à empresa descritas nas 

afirmações a seguir. 



 

I. Adotar empowerment, descentralizando os poderes, proporcionando autonomia aos 

funcionários para tomar decisões, que tradicionalmente têm sido confiadas aos chefes. 

II. Realizar dowsizing, para terceirizar algumas atividades que não fazem parte do negócio 

principal da empresa. 

III. Buscar liderança autocrática para motivar os colaboradores. 

É correto o que se afirmam em: 

A) I, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 03 

A globalização dos negócios ampliou oportunidades e desafios para as empresas. A expansão das 

operações para outros países levou muitas empresas a criar programas de expatriação de executivos, 

e o sucesso desses programas depende de diversos fatores. O executivo expatriado precisa não 

apenas dominar o idioma do país-destino, mas também adaptar-se a culturas e contextos 

específicos. A convivência e o desempenho em ambientes de trabalho com valores e padrões 

comportamentais diferentes é quase sempre um empreendimento complexo. Muitos executivos 

retornam frustrados para seus países de origem após experiências de gestão malsucedidas no 

exterior. Na perspectiva organizacional, essas experiências configuram retorno não realizado de 

investimentos em pessoas e capacidade gerencial. 

 

Considerando o contexto apresentado, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 

 

I. A adaptação bem-sucedida de um executivo expatriado depende, em larga medida, da 

acomodação, elemento do processo de aprendizagem por meio do qual o indivíduo modifica as suas 

estruturas cognitivas. 

PORQUE 

II. A vivência intercultural leva o executivo expatriado a experimentar, ocasionalmente, sensações de 

desconforto gerado pela dissonância cognitiva que ocorre quando ele se depara com crenças ou 

conhecimentos que desafiam aquilo que sempre julgou certo. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

 



A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA 
PROF. DR. GERALDO LUIZ FILHO – FUFMS/CPTL 

 

QUESTÃO 04  

A tarefa da empresa é examinar seus custos e seu desempenho em toda atividade que gera valor e 

buscar meios de melhorá-los. PORQUE, a empresa deve ter os custos e o desempenho de seus 

concorrentes como padrões de referência com os quais comparar o seus? 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta da I 

C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

D)  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 

QUESTÃO 05 

 Podemos dizer que uma COMPETÊNCIA CENTRAL possui três características: 

I é uma fonte de vantagem competitiva, uma vez que contribui de maneira significativa para os 
benefícios percebidos pelos clientes, 

II tem aplicações em uma grande variedade de mercados; e 

III é difícil de ser imitada pelos concorrentes? 

A)  I e II, apenas. 

B)  II e III, apenas. 

C)  I, II e III 

D)  III, apenas. 

E)  I, apenas. 

 



QUESTÃO 06 

Uma empresa do ramo de cosméticos lançou um produto para as linhas de expressão faciais. Essa 
empresa desenvolve e produz cremes para a prevenção e redução de rugas, tendo mulheres de idade 
entre 30 e 69 anos como consumidoras potenciais. O grande investimento em tecnologia realizado 
pela empresa permitiu que o seu novo produto obtivesse os melhores resultados do 
mercado, comprovadamente. Porém, a capacidade de produção da empresa está aquém das demais. 
Sua maior concorrente tem volume de produção acima da média do mercado, o que lhe permite 
distribuição mais ampla, em relação às outras empresas. Em relação a esse contexto, observa-se que, 
de acordo com pesquisas divulgadas, 78% das mulheres consomem cosméticos para evitar ou 
remediar o envelhecimento. Além disso, a pirâmide etária da população brasileira está invertendo-se, 
ou seja, a base, de jovens, está reduzindo-se na medida em que o topo, de adultos e idosos, vem 
ampliando-se. Considerando a situação descrita e os dados apresentados, avalie as afirmações a seguir 
no que se refere a análise SWOT. 

I. A ameaça que a empresa apresenta, por contar com distribuição restrita em relação às concorrentes, 
permite-lhe potencializar a oportunidade de ter uma tecnologia mais desenvolvida. 

II. Uma ameaça para a empresa é o fato da marca ser nova no mercado, no entanto a empresa pode 
considerar a vantagem de ser aquela que apresenta os melhores resultados, comprovadamente. 

III. Um ponto forte da empresa é o fato de dispor da melhor tecnologia para a fabricação de seus 
produtos, o que lhe permite aproveitar a oportunidade representada pelo fato de que 78% das 
mulheres consomem cosméticos para evitar ou remediar o envelhecimento. 
A) I, apenas. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E)  I, II e III. 
 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 
PROF. DR. ALEXANDRE FARIAS ALBUQUERQUE – FUFMS/CPTL 

 

QUESTÃO 07 

Considerando o conceito e o processo de administração estratégica, marque a alternativa correta  

a) Na administração estratégica de uma empresa, o administrador responsável deverá considerar 

a subsequência do planejamento, pois esta função administrativa deve vir depois das demais. 

b) Os aspectos tecnológicos e mercadológicos são observados na etapa de análise do ambiente. 

c) A análise dos aspectos internos da empresa busca verificar as oportunidades e ameaças que 

poderão facilitar ou dificultar a atuação da organização. 

d) O escopo do planejamento estratégico engloba a empresa como um todo e, o horizonte 

temporal é mais curto que o do planejamento operacional. 

e) Geralmente, a condução do processo de formulação do planejamento estratégico é de 

responsabilidade dos níveis de gerência média da organização. 

 



QUESTÃO 08 

O novo presidente da Empresa Mercados Múltiplos está redirecionando a sua estratégia por meio de 

um processo clássico centralizado de planejamento estratégico de natureza prescritiva, cujos modelos 

conceituais e etapas são bem conhecidas. Assim, o presidente está correto ao afirmar que o processo 

deve contemplar: 

a) O atendimento das expectativas dos diferentes grupos na estrutura de poder da empresa. 

b) A implementação de estratégias emergentes. 

c) A definição da missão e a avaliação de concorrentes. 

d) A utilização de processo participativo de tomada de decisão estratégica. 

e) A manutenção do organograma e do sistema de informação existente. 

QUESTÃO 09 

A empresa Padrão teve problemas de sucessão na administração após a morte de seu fundador. Como 

tentativa de assegurar a continuidade dos negócios, ela optou por uma estratégia empresarial de 

estabilidade para: 

a) Garantir e conservar o domínio atual de produtos/mercados. 

b) Explorar e localizar novas oportunidades de produtos/mercados. 

c) Equilibrar áreas de operação estável com áreas dinâmicas e instáveis. 

d) Manter flexibilidade nas tecnologias para modificar as operações sempre que necessário. 

e) Todas as alternativas estão corretas.  

QUESTÃO 10 

Um grupo de amigas resolveu abrir um negócio voltado para mulheres solteiras e que trabalham fora. 

Percebendo a necessidade, nesse segmento, de alguém para cuidar da casa, o grupo abriu a Casa Limpa 

— um empreendimento que começou com um serviço de arrumação de casa. O serviço teve grande 

sucesso e a empresa cresceu optando pela estratégia de desenvolvimento de mercado. Assim, criaram 

um serviço de: 

a) Mecânica de automóvel para mulheres solteiras que trabalham fora. 

b) Arrumação de casa para homens solteiros que trabalham fora. 

c) Reparos domésticos para mulheres solteiras que trabalham fora. 

d) Serviço de pintura para homens solteiros que trabalham fora. 

e) Reparos domésticos para homens solteiros que trabalham fora. 

QUESTÃO 11 

Você trabalha numa indústria de autopeças que está preocupada com o processo de globalização e 

internacionalização do setor. Para enfrentar este desafio você utiliza, para a preparação do 

planejamento empresarial, a abordagem SWOT. Nessa abordagem são analisadas: as potencialidades 

ou pontos fortes, as fragilidades ou pontos fracos, as oportunidades e as ameaças para a empresa. 



Depois de entrevistar seus gerentes e funcionários-chave, você agrupou os dados em unidades lógicas 

de planejamento, mas errou na interpretação das premissas desta matriz quando considerou: 

a) A quebra de um equipamento uma imposição coercitiva do ambiente, à qual a empresa não 

se pode furtar. 

b) A política de incentivo às exportações do Ministério do Desenvolvimento como uma 

oportunidade que deve ser explorada pela empresa. 

c) O tabelamento de preços pelo governo como uma restrição que reduz o grau de liberdade da 

empresa. 

d) A marca do seu produto como uma potencialidade da empresa. 

e) Uma possível greve dos funcionários organizada pelo sindicato como uma contingência que 

pode afetar seriamente o trabalho da empresa. 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa incorreta. A organização que adota a estratégia de Liderança de Baixo Custo: 

a) Procura instalações eficientes. 

b) Persegue reduções de custos. 

c) Utiliza fortes controles na fabricação de produtos. 

d) Preocupa-se com a estabilidade em lugar de correr riscos. 

e) Recruta funcionários criativos dotados de tempo e recursos para procurar inovações. 

 

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PROF. Me. ANDRÉ LUIZ FRANCISCO – FUFMS/CPTL 

 

QUESTÃO 13 

A Ciência da Administração contribui para a formação de profissionais especializados em atuar 

eficientemente na gestão de empresas públicas e privadas, sendo que a formação acadêmica prepara 

o administrador a atuar com dinamismo e competência através dos cenários micro e 

macroeconômicos da organização. É fato dizer que são competências do administrador por formação 

basicamente são os de: definir objetivos nos níveis (operacionais/tático/ estratégico); proporcionar 

a organização dos recursos materiais e humanos vinculados a atividade empresarial; acompanhar os 

resultados e executar o plano de operação da organização conforme o planejado.   

Com base no enunciado acima, pode-se dizer que os termos grifados em negrito se referem: 

a) Planejamento, Eficiência, Eficácia e Planejamento 

b) Planejamento, Organização, Controle e Eficácia 

c) Planejamento, Organização, Controle e Eficiência 

d) Planejamento, Organização, Controle e Direção 

e) Planejamento, Organização, Controle e Planejamento 



QUESTÃO 14 

Observe as figuras abaixo: 

 

Nas figuras anteriores observamos duas análises extraídas dos estudos de Fayol, sobre a melhor 

modelagem da estrutura e as funções do administrador. Para Fayol, a organização só poderia ter uma 

melhor eficiência em virtude de suas funções administrativas estarem bem maduras assim como os 

gestores estarem executando suas funções básicas de forma eficiente. Desta forma as duas figuras 

quando associadas esquematizam unicamente o entendimento de: 

a) Efetividade e a Eficácia 

b) Processo Administrativo 

c) Hierarquia e a Disciplina 

d) Efetividade 

e) Burocracia 
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QUESTÃO 15 

Com relação as figuras abaixo, as figuras sequencialmente caracterizam organizações do tipo: 

 

            Figura 01                      figura 02                       figura 03 

a) Funcional, Matricial e Rede 

b) Funcional, Rede e Matricial 

c) Linear, Matricial e Funcional 

d) Linear, Funcional e Rede 

e) Linear, Rede e Matricial 

QUESTÃO 16 

Embora constitua área de conhecimento das mais fascinantes, as bases teóricas da Administração 

ainda estão em formação. Os estudos pioneiros de Taylor e Fayol, por exemplo, foram ampliados, de 

forma significativa, nos anos posteriores. 

Sobre as Teorias da Administração pode-se afirmar que: 

I - Na Burocracia, o trabalho realiza-se por meio de funcionários que ocupam cargos, os quais têm 

atribuições oficiais, fixas e ordenadas por meio de regras, leis ou disposições regimentais; 

II - Na Administração Científica, enfatiza-se o estudo das tarefas, a seleção e o treinamento de 

trabalhadores e a busca pela eficiência operacional; 

III - na Reengenharia de Processos, há um esforço deliberado de se ter uma visão sistêmica da 

empresa, lastreado em estruturas organizacionais verticalizadas; 

IV - Na visão Contingencial, procura-se analisar como as condições ambientais da empresa afetam as 

possibilidades de escolha nas decisões organizacionais; 

V - Na abordagem Comportamentalista, a eficácia organizacional é promovida pela aplicação de 

análise quantitativa aos problemas e decisões administrativas. 

São corretas, apenas, as afirmativas 

A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 



C) I, III e V. 

D) II, IV e V. 

E) III, IV e V. 

QUESTÃO 17 

Desde o início de seu Curso o jovem gerente tinha aprendido que uma das atividades mais desafiadoras 

do Administrador era tomar decisões, em especial, em grandes empresas. Ele, todavia, estava agora 

no comando da pequena empresa pertencente à sua família. Nesta situação, no Brasil, pode-se afirmar 

que as decisões, na maioria dos casos, tendem a ser: 

A) programadas, ocorrendo raras decisões não programadas. 

B) concentradas em uma alternativa, pois há limites de tempo. 

C) condicionadas pela baixa turbulência do ambiente de negócio. 

D) tomadas com base na racionalidade plena. 

E) arriscadas, apesar de ser difícil mensurar o risco. 

QUESTÃO 18 

Cada uma das teorias administrativas surgiu como uma resposta aos problemas empresariais mais 

relevantes de sua época. Sobre as Teorias de Administração, considere as afirmativas a seguir: I. A 

Teoria da Burocracia de Weber procurou utilizar métodos quantitativos na busca de soluções para 

problemas complexos. II. A Visão Sistêmica da Administração considerou a organização como um 

sistema fechado, sem necessidade de interação com o ambiente, o qual é estável e previsível. III. A 

Escola das Relações Humanas apresentou a existência da organização informal e das necessidades 

sociais das pessoas na organização. IV. A Administração Científica de Taylor buscou aumentar a 

eficiência operacional das empresas por meio da ausência de desperdícios e da divisão do trabalho. 

Estão CORRETAS somente as afirmativas  

A) II e IV.  

B) II, III e IV.  

C) I, II e IV. 

D) III e IV.  

E) I, III e IV.  

QUESTÃO 19 

Carlos Andrade foi nomeado para substituir o antigo presidente do grupo empresarial Xambri. Seu 

principal desafio será transformar a cultura de uma empresa familiar em uma nova cultura 

organizacional, fundada em novos valores, como profissionalismo, envolvimento e proatividade. 

Carlos sabe que essa não será uma tarefa fácil, principalmente em função da resistência dos gerentes 

e dos funcionários do grupo Xambri, que não estão acostumados com mudanças e participação nas 

decisões. Uma solução fácil seria demiti-los e contratar outros funcionários, mas Carlos não quer criar 

um clima tenso na organização. Prefere optar por um caminho que melhore o clima e estimule o 

envolvimento dos antigos funcionários. Em qual abordagem teórica da administração Carlos deve se 

basear para enfrentar esse desafio?  



A) clássica. 

B) fundamental.  

C) comportamental.  

D) sistêmica. 

E) contingencial  

QUESTÃO 20 

Durante sua atividade profissional, os administradores precisam tomar inúmeras decisões que 

envolvem riscos com impacto no desempenho de suas organizações. Fazem-no num contexto em que 

não dispõem de informações suficientes e têm restrições de recursos e de tempo para coletar mais 

informações para apoiar o seu processo decisório. Além disso, possuem limitações cognitivas que 

impedem alcançar uma solução ótima para os problemas que enfrentam. Com base no texto, é 

CORRETO afirmar que os administradores tomam decisões num contexto de racionalidade  

A) instrumental.  

B) plena.  

C) legal.  

D) técnica.  

E) limitada.  

QUESTÃO 21 

Os executivos de uma empresa do setor de fast food que mantêm lojas em todo o território nacional 

estão preocupados com a recorrência de matérias na mídia sobre os prejuízos causados à saúde pelos 

maus hábitos alimentares, atribuídos à baixa qualidade das refeições rápidas, foco do negócio da 

empresa. Como reação, esses executivos desenvolveram um processo de remodelação das lojas e das 

embalagens dos produtos, buscando incorporar uma concepção de boa relação com o meio ambiente, 

utilizando materiais reciclados e informando esse fato nas embalagens e nas campanhas de 

comunicação. Outra ação foi incorporar insumos Naturais e orgânicos ao cardápio das lojas, ampliando 

o número de opções. Isso acarretou o aumento da complexidade na operação, elevando o tempo de 

espera dos clientes no balcão das lojas e o preço final de venda dos itens, o que implicou perda de 

vendas. Por outro lado, de acordo com uma pesquisa de mercado encomendada pela empresa, foi 

identificado aumento no valor da marca após as ações tomadas. Considerando a situação acima, avalie 

as afirmações a seguir. 

I. As organizações midiáticas que elaboraram Matérias sobre a qualidade nutricional deficiente de 

certos alimentos podem ser consideradas stakeholders da empresa mencionada no caso. 

II. Considerando-se as funções administrativas, a remodelação das lojas da empresa relaciona-se com 

a função controle. 

III. A fim de reverter o aumento no tempo de espera dos clientes, é possível empregar técnicas de 

administração científica, tais como aquelas preconizadas por Frederick Taylor, de modo a incorporar 

eficiência à produção das opções ofertadas pelo cardápio das lojas. 

IV. A empresa mencionada no caso adota a concepção de marketing orientado para vendas. 



É correto apenas o que se afirma em 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) III e IV. 

D) I, II e IV. 

E) II, III e IV. 

QUESTÃO 22 

Pode ser definido como: “um esforço de longo prazo, apoiado pela alta gestão, no sentido de melhorar 

os processos para resolução de problemas de renovação organizacional, particularmente por meio de 

um eficaz modelo colaborativo e de diagnóstico. A definição acima caracteriza:  

a) Administração do Desenvolvimento Organizacional 

b) Administração Científica 

c) Administração Clássica 

d) Administração Estratégica 

e) Administração de Contingência 

 

ECONOMIA 
PROF. DR. MARÇAL ROGÉRIO RIZZO – FUFMS/CPTL 

 

QUESTÃO 23 

 



 

QUESTÃO 24 

 

 



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
PROF. DRa. RENATA GAMA E GUIMARO MOURA – FUFMS/CPTL 

QUESTÃO 25 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 26 

Porque se deve ter conhecimento do risco antes da definição do retorno? 

A) Para que se tenha noção da possibilidade da perda 

B) Para projetar os dados relevantes (II, FC oper. E VR) 

C) Porque o retorno deverá compensar o risco 

D) Porque o retorno deverá ser igual ao risco 

E) NDA 

 

QUESTÃO 27 

Quais são os dados relevantes necessários para o processo de análise de viabilidade dos projetos? 

A) Ladir, Lair (antes), Lair (após) e FC operacional 

B) Investimento Inicial, Depreciação, FC operacional 

C) Investimento Inicial, Depreciação e FC residual 

D) Investimento Inicial, Fluxo de caixa operacional e Fluxos de Caixa residual 

E) NDA 

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA 
ENADE 2009-2015  

 

QUESTÃO 28 

 



 

 

CONTABILIDADE GERENCIAL E DE CUSTOS 
ENADE 2009-2015 

 

QUESTÃO 29 

 

 



QUESTÃO 30 

 

 

 


