
PROVA PS 30 2011 – PÓS-GRADUAÇÃO
IFES CAMPUS GUARAPARI

OBJETIVAS

1) O modelo das ‘Cinco Forças’, proposto por Michael Porter, consiste em uma ferramenta
muito utilizada para análise da indústria. Assinale a alternativa que apresenta as ‘Cinco
Forças’ de Porter:

(A)  Ameaça  de  novos  entrantes;  Poder  de  negociação  de  fornecedores;  Poder  de
negociação de compradores; Cultura de uso de mercado; Rivalidade entre as empresas
existentes.
(B)  Ameaça  de  novos  entrantes;  Poder  de  negociação  de  fornecedores;  Poder  de
negociação  de  compradores;  Ameaça  de  substitutos;  Rivalidade  entre  as  empresas
existentes. 
(C) Poder de negociação de fornecedores; Poder de negociação de compradores; Cultura
de uso de mercado; Ameaça de substitutos; Rivalidade entre as empresas existentes. 
(D)  Poder  de  negociação  de  fornecedores;  Poder  de  negociação  de  compradores;
Ampliação de mercado dos concorrentes; Cultura de uso de mercado; Rivalidade entre as
empresas existentes. 
(E)  Poder  de  negociação  de  fornecedores;  Poder  de  negociação  de  compradores;
Ampliação  de  mercado  dos  concorrentes;  Ameaça  de  substitutos;  Ameaça  de  novos
entrantes.

2) De acordo com Chiavenato (2004), Frederick Taylor iniciou suas experiências e estudos
pelo trabalho do operário e, mais tarde, generalizou suas conclusões para a Administra-
ção geral. A teoria de Taylor seguiu um caminho de baixo para cima e das partes para o
todo. Em seu estudo, Taylor percebeu que em todos os ofícios os operários aprendiam a
maneira de executar as tarefas do trabalho por meio da observação, e que isso levava a
diferentes métodos para se fazer a mesma coisa. Sendo assim, Taylor adotou o melhor
dos métodos e o aperfeiçoou, criando o ‘método científico de trabalho’. Dentre as técnicas
criadas por Taylor, em seu método científico, estão:
 
I - Estudo dos tempos e movimentos. 
II - Criação da linha de montagem. 
III - Seleção científica do trabalhador. 

Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

(A) Apenas a afirmativa II está correta.
(B) Apenas a afirmativa III está correta.
(C) Todas as afirmativas estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
(E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.



3)  Samuel  coletou  dados  sobre  o  número  de  gatos  presentes  em cada  domicílio  do
município de Guarapari. Ele analisou seus dados e determinou que existem 1,7 gatos em
cada domicílio. Ele poderia concluir, a partir desta informação, que há uma probabilidade
de que exista  pelo menos 1 gato  por  domicílio  no Estado do Espírito  Santo.  Samuel
utilizou qual método para chegar a esta conclusão?

(A) Intuição.
(B) Análise combinatória.
(C) Inferência estatística.
(D) Processamento da intenção.
(E) Mapeamento da percepção.

4)  Para  cumprir  devidamente  seu  papel  no  processo  de  planejamento,  o  gerente  de
marketing deve:

(A) Familiarizar-se com o plano estratégico da organização.
(B) Em primeiro lugar, preparar o plano estratégico da organização.
(C) Refazer o plano estratégico da organização.
(D) Concluir o plano estratégico após o plano de marketing ser concluído.
(E) Ficar inteiramente de fora do processo de planejamento, sua tarefa é estritamente a
implementação.

5) A vida profissional do administrador é marcada por inúmeras decisões que devem ser
tomadas no dia a dia, as quais, geralmente, envolvem riscos e possuem impacto direto no
resultado das organizações. Os administradores tomam tais decisões em um contexto de
dúvidas e incertezas, muitas vezes sem dispor de informações suficientes para apoiá-lo
em seu processo decisório.  Além disso, há que se considerar que o ser humano, por
natureza,  possui  limitações cognitivas  que o  impedem de alcançar  sempre a  solução
ótima  para  os  problemas  que  enfrenta.  Diante  do  exposto,  é  correto  afirmar  que  o
administrador toma decisões em um contexto de racionalidade:

(A) Instrumental. 
(B) Plena. 
(C) Legal. 
(D) Técnica. 
(E) Limitada. 



6) Lucival Marques  foi contratado para substituir o antigo Gerente da empresa ‘Breus’,
uma empresa familiar. Um de seus desafios no novo cargo será desenvolver uma nova
cultura  organizacional  na  empresa.  Para  isso,  Lucival  pretende implantar  uma cultura
organizacional  fundamentada  em  valores  como  profissionalismo,  comprometimento  e
proatividade. Contudo, ele sabe que essa tarefa será um desafio, uma vez que existe uma
resistência por parte dos funcionários da empresa, os quais não estão acostumados com
mudanças, e nem com participar das decisões. A solução mais fácil seria demitir os atuais
funcionários e contratar novos, mas Lucival não pretende adotar essa solução, tendo em
vista  que iria  gerar  um clima de incerteza e insegurança na empresa.  Então,  o  novo
gerente  pretende  adotar  estratégias  que  melhorem o  clima  organizacional,  motive  os
atuais  funcionários e os estimule a se envolver  com os novos rumos que a empresa
precisa  tomar.  Sendo  essa  a  opção  de  Lucival,  em  qual  abordagem  teórica  da
administração ele deve se basear?

(A) Clássica. 
(B) Fundamental. 
(C) Comportamental. 
(D) Sistêmica. 
(E) Contingencial. 

7) A empresa Beta S.A. possui o seguinte registro histórico de consumo do Produto A: 
Período Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
Consumo 3 7 5 6 4 2 3
Com  base  nos  valores  históricos  apresentados,  é  possível  inferir  que  a  previsão  de
consumo do Produto A para o mês de Agosto, utilizando o método da Média Móvel, com n
= 7, será de:

(A) 4,3 unidades.
(B) 5 unidades.
(C) 10 unidades.
(D) 7 unidades.
(E) 8 unidades.

8) Leia com atenção as afirmações abaixo e assinale a que estiver INCORRETA:

(A) Verticalização é a estratégia que prevê que a empresa produzirá internamente todos
os componentes necessários para a elaboração de seus produtos.  Esta estratégia foi
muito usada no início do século, quando as empresas produziam praticamente tudo que
utilizavam no produto final, ou então, detinham o controle acionário das empresas que
produziam seus insumos.
(B) O Método da Média Móvel Ponderada é uma variação do modelo da Média Móvel, em
que,  os  valores  dos  períodos  mais  próximos  recebem  o  peso  maior  que  os  valores
correspondentes aos períodos mais antigos.
(C)  O  Estoque  de  Segurança  é  aquele  mantido  para  que  não  aconteçam  faltas  de
materiais no almoxarifado, e tem a função de absorver as eventualidades que possam
ocorrer no processo de reposição de estoques. 
(D) As falhas mais críticas no processo de reposição de estoques ocorrem devido a três
fatores principais: o aumento repentino da demanda, a demora no processo de pedido de
compra, e atrasos de entrega pelo fornecedor.
(E)  Podem  ser  consideradas  vantagens  da  Verticalização,  a  redução  de  custos  com
instalações  e  controle;  a  maior  flexibilidade  para  reduzir  ou  aumentar  volumes  de



produção; e ainda, poder contar com o know how dos fornecedores.
9)  Dentre  os  sistemas de avaliação de desempenho,  aquele  que pretende eliminar  a
subjetividade do avaliador ao apreciar os desempenhos e fixar padrões mais objetivos de
comparação entre os avaliados denomina-se: 

(A) incidentes críticos. 
(B) escolha forçada.
(C) listas de verificação. 
(D) escalas gráficas. 
(E) pesquisa de campo.

10) Maria Joana foi fazer suas compras de supermercado e percebeu que o preço do re -
frigerante que sempre consumia sofreu um reajuste de 18%. Em função de tal aumento
de preço, Maria Joana decidiu não comprar o refrigerante e, em seu lugar, levou suco
para casa. Em Economia, tal fato pode ser explicado da seguinte forma:

(A) Suco e refrigerante são bens substitutos, ou seja, aumentando o preço do refrigerante,
a demanda por suco tende a aumentar.
(B) Suco e refrigerante são bens complementares, ou seja, aumentando o preço do refri -
gerante, a demanda por suco tende a se ampliar.
(C) Suco e refrigerante são bens inferiores, ou seja, aumentando o preço do refrigerante a
demanda por suco diminui.
(D) A demanda de refrigerante foi afetada pela redução da renda de Maria Joana.
(E) Suco e refrigerante são bens que não se relacionam.

DISCURSIVAS

1) Quais são os quatro P’s do Marketing?

2) Suponha um jogo onde o indivíduo pode ganhar 100 com probabilidade de 25% e
ganhar zero com probabilidade de 75%. Se este indivíduo prefere ganhar 20 reais com
certeza ao invés de entrar no jogo isso quer dizer que ele é avesso, neutro ou propenso
ao risco? 

3) Na fase final de um processo de treinamento e imersão, um grupo de jovens trainees
foi exposto a uma série de elementos informais relacionados aos valores e normas de
conduta da empresa. Em visitas aos diferentes escritórios e fábricas da empresa, eles
puderam observar certos comportamentos, usos e costumes compartilhados pelos demais
colaboradores. Essa ação possibilita ensinar aos novos integrantes a forma de perceber,
pensar e agir na empresa.
 
A descrição conduz à conclusão de que se trata de um processo dirigido à valorização da
Cultura Organizacional? Justifique.



4) Henry Mintzberg dedicou boa parte de sua vida acadêmica ao estudo do processo de
formação da estratégia nas organizações. A figura que segue é uma síntese da visão de
Mintzberg sobre a relação existente entre as estratégias pretendidas, as deliberadas, as
emergentes, e as efetivamente realizadas.

Figura – Tipos de estratégia
Fonte: Adaptado de Mintzberg (2006).

Considerando a obra de Mintzberg, e a figura apresentada acima, explique o que são as
estratégias emergentes.
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