
Noções de Administração

01. Sobre a filosofia de gestão Just in Time (JIT), pode-se afirmar que:
a) os fornecedores e consumidores devem ficar longe uns dos outros.
b) trabalha com níveis de estoque muito elevados.
c) é derivada de sistemas “empurrados” pela produção.
d) teve a sua origem na Europa Oriental.
e) é derivada dos sistemas “puxados” pelo produto final.

02. Sobre layout tipo “U” não se pode afirmar que:
a) aumenta os estoques de WIP.
b) seja um tipo de manufatura celular usado tipicamente em ambientes de produção JIT.
c) são usados para promover maior comunicação entre os trabalhadores.
d) permite um maior agrupamento de tarefas.
e) utiliza trabalhadores multifuncionais.

03. São métodos utilizados para definir a localização de uma empresa:
a) Inércia e Simplex.
b) Centro de Gravidade e Ponto de Equilíbrio.
c) de Darcy e de Euler.
d) de Porter e de Slack.
e) Revisão de Folgas e dos Resíduos Lineares.

04. Imagine que uma associação que congrega três produtores (P1,P2 e P3) de um mesmo 
produto pretenda otimizar os custos de transporte. Suponha que existam dois mercados 
consumidores (M1 e M2). Os custos unitários de transporte do produtor Pi para o mercado Mj 
estão apresentados na tabela a seguir (em $/ton):
Da Região Para o mercado consumidor

M1 M2
P1 10 12
P2 20 8
P3 6 15
As quantidades produzidas pelos produtores e as necessidades de cada mercado estão 
apresentadas na tabela a seguir (todos os valores em toneladas):
P1 P2 P3 M1 M2
50 100 120 100 170
Considerando que tudo o que é produzido é consumido e que os mercados são plenamente 
atendidos, sobre a solução mais econômica para o transporte, não se pode afirmar que:
a) o produtor P3 é o único que atende aos dois consumidores.
b) o produtor P2 não deve entregar nenhuma tonelada para o consumidor M1.
c) o produtor P1 não deve entregar nenhuma tonelada para o consumidor M2.
d) o consumidor M2 recebe produtos que foram produzidos pelos três produtores.
e) toda produção de P1 deve ser enviada para o consumidor M2.

05. A lei Federal 8666/93 estabelece normas gerais sobre:
a) concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos.
b) compras de materiais no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e no âmbito dos fundos especiais, das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
c) estocagem de materiais perigosos no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 



Federal e dos Municípios.
d) utilização de materiais que estejam sob a guarda de empresas que tenham vinculação com 
governos Federal, Estaduais, Distrital e Municipais.
e) licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

06. Segundo a Lei Federal 8666/19 as compras, sempre que possível, deverão:
I submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado.
II balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.
III ser supervisionadas por um técnico em contabilidade com registro no órgão profissional 
competente.
IV ser feitas, preferencialmente, de órgãos públicos.
V atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas 
e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência 
técnica e garantia oferecidas.
Estão corretas as afirmações:
a) I, II e V
b) I, III e V
c) II, III e IV
d) II, III e V
e) todas

07. Com relação aos equipamentos utilizado1 em almoxarifado para transporte de materiais, 
considere as 
Tabelas I e II a seguir:
I II
1 Veículo Industrial A Pallet
2 Equipamento de Elevação e Transferência                   B Contêiner
3 Transportador Contínuo C Ponte Rolante
4 Embalagem, Recipiente e Unitizador D Autocarrinho
5 Estrutura para Armazenagem E Big Bag
 F Talha
 G Estante
 H Corrente
 I Empilhadeira
A seqüência correta que associa a tabela II à tabela I é:
A B C D E F G H I
a) 4 5 3 3 4 4 3 5 3
b) 5 5 1 1 3 3 4 2 2
c) 4 4 2 1 4 2 5 3 1
d) 5 4 2 3 3 2 5 2 1
e) 4 5 1 2 5 3 4 3 2

08. Uma empresa produz um produto A que é formado por uma unidade de B e meia unidade de 
C. Cada unidade de B é formada por uma unidade de D, duas de E e uma de F. Cada unidade de 
C requer meia unidade de G e três unidades de H. Há 20 unidades em estoque de cada um dos 
componentes (inclusive de A). São necessárias 100 unidades de A. As quantidades de cada 
componente que deverão ser fabricadas para atender à demanda do produto A são:
A B C D E F G H
a) 80 60 20 40 100 40 0 40



b) 100 80 50 80 160 80 25 150
c) 80 80 40 80 160 80 20 60
d) 100 100 50 100 200 100 25 150
e) 80 60 40 60 120 60 20 60

09. Dentre os métodos de previsão de demanda abaixo, marque aquele que pode ser 
considerado, tipicamente, como método de previsão de demanda baseado em séries temporais.
a) Correlação de variáveis.
b) Coleta de opiniões junto a equipes de venda.
c) Opiniões de especialistas.
d) Aplicação de questionários a consumidores.
e) Amortecimento exponencial do erro.

10. Um produto de demanda estacionária registrou os seguintes valores de demanda nos últimos 
meses:
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Demandas   500 480 540 520 500 480
Caso a demanda real no mês de julho seja de 530 unidades, a previsão calculada para julho, pelo 
método da média móvel simples com horizonte de tempo de quatro meses, seria:
a) 15 unidades abaixo da demanda real.
b) 20 unidades abaixo da demanda real.
c) igual a demanda real.
d) 10 unidades acima da demanda real.
e) 15 unidades acima da demanda real.

Gabarito: 

01. E
02. A
03. B
04. C
05. E
06. A
07. C
08. A
09. E
10. B


