PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA
EDITAL 02/2014
ESTE CADERNO DE PROVAS DESTINA-SE AOS CANDIDATOS AO SEGUINTE CURSO:

003 - ADMINISTRAÇÃO/Bacharelado (MONTES CLAROS) - 2.º Período

DATA

HORÁRIO

CADERNO

14/09/2014

10h

001

NOME:
Nº INSCRIÇÃO:
Nº DO PRÉDIO:

SALA:

ASSINATURA

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém 20 questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada,
etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem quatro (04) alternativas (A - B - C - D). Apenas uma (01) resposta é correta. Não marque mais
de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma questão sem resposta. Se isso acontecer, a
mesma será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize lápis ou caneta com
tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA
PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08 - Preencha corretamente a Ficha de Identificação colocada na capa.
09 - Os candidatos deverão permanecer nos locais de provas (salas) por, no mínimo, 60 minutos após seu início.
10 - Somente durante os 30 (trinta) minutos que antecedem o término das Provas de Múltipla Escolha, poderão os
candidatos copiar, em formulário próprio a ser entregue pelo fiscal, as anotações/marcações feitas na sua Folha
de Respostas.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: DUAS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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TRANSFERÊNCIA EXTERNA
Questões numeradas de 01 a 20
QUESTÃO 01
O conceito de custo de oportunidade é relevante para a análise econômica, porque
A) os custos irrecuperáveis devem ser considerados pelas firmas em sua decisão de quanto produzir.
B) os recursos de produção são escassos.
C) os bens e os fatores de produção não são gratuitos.
D) em seu segmento relevante a curva de custo marginal é crescente.
QUESTÃO 02
Se o produto A é um bem normal e o produto B é um bem inferior, um aumento da renda do consumidor
provavelmente,
A) aumentará a quantidade demandada de A, enquanto a de B permanecerá constante.
B) aumentarão simultaneamente os preços de A e B.
C) diminuirá o consumo de B, e o de A crescerá.
D) os consumos dos dois bens aumentarão.
QUESTÃO 03
A taxa de câmbio é:
A) o preço do ouro em moeda estrangeira.
B) o preço, em moeda estrangeira, de uma unidade de moeda nacional.
C) o preço, em divisas, de uma unidade em moeda estrangeira.
D) o preço, em moeda nacional, de uma unidade de moeda estrangeira.
QUESTÃO 04
Em economia, o termo capital, refere-se à(s)/ao
A) dinheiro.
B) máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens e serviços.
C) tempo, destinado à produção de bens e serviços.
D) quantidade de moeda em circulação.
QUESTÃO 05
A microeconomia se preocupa em estudar
A) a interação entre empresas e consumidores e a maneira pela qual produção e preço são determinados em
mercados específicos.
B) a relação existente entre o nível agregado de renda e o nível agregado de despesas de consumo.
C) a evolução da produção total da economia.
D) o comportamento da taxa de inflação do país.
QUESTÃO 06
Quando um mercado é dominado por um número pequeno de empresas, se forem interdependentes, ele será
considerado
A) um monopólio.
B) um oligopólio.
C) um mercado de concorrência monopolística.
D) um mercado perfeitamente competitivo.
QUESTÃO 07
O Produto Nacional Bruto é:
A) o valor de mercado de todos os bens e serviços produzido em uma economia, em um determinado
período de tempo (geralmente um ano).
B) o valor de mercado de todos os bens e serviços transacionados em uma economia, em um determinado
período de tempo, geralmente um ano.
C) o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em uma economia, em um
determinado período de tempo (geralmente um ano).
D) o valor de mercado de todos os bens e serviços finais negociados em uma economia, em determinado
período de tempo (geralmente um ano).
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QUESTÃO 08
Todos os problemas estudados em economia, originam-se da/dos
A) desigualdade na distribuição de renda.
B) superpopulação.
C) escassez de recursos.
D) erros cometidos pelo governo em suas ações.
QUESTÃO 09
A curva de possibilidades de produção de uma economia
A) implica que o aumento da produção de um bem só é possível a expensas da redução da produção do
outro.
B) tem sua concavidade voltada para cima.
C) implica que os custos de transformação de um produto em outro são decrescentes.
D) expressa os desejos da sociedade em consumir dois bens alternativos.
QUESTÃO 10
Entre as razões que induzem os países ao comércio exterior de bens e serviços destacam-se:
A) as semelhanças nas disponibilidades estruturais de capital e trabalho.
B) as semelhanças entre nações no tocante às reservas não reprodutíveis.
C) as diferenças nos estágios de desenvolvimento tecnológico.
D) nenhuma das alternativas anteriores.
QUESTÃO 11
A teoria da oferta e demanda, que estuda as interações entre vendedores e compradores em uma economia
de mercado, constitui o cerne do estudo dos fenômenos econômicos. Utilizando os conceitos essenciais
dessa teoria, julgue os itens abaixo utilizando (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) Supondo-se as elasticidades de oferta e da demanda finitas, quando o preço da gasolina cai, a demanda
de óleo de motor aumenta e isso provoca, ceteris paribus, uma alta no preço do óleo de motor, se esse
produto for um bem normal.
( ) A preocupação recente com a boa forma física multiplica o número de academias de ginástica em
Montes Claros, contribuindo, assim, para deslocar a demanda de equipamentos de musculação para
baixo e para a esquerda.
( ) Se a demanda de produtos agrícolas for perfeitamente inelástica em relação ao preço, então, uma
supersafra agrícola aumentará, substancialmente, a renda dos agricultores.
( ) O desenvolvimento de inseticidas mais eficazes para combater gafanhotos que atacam as lavouras de
milho desloca a curva de oferta desse produto, para baixo e para a direita, aumentando, assim, a oferta
desse produto.
( ) A implementação de uma política de controle de aluguéis contribui para aumentar a demanda e a
quantidade disponível de imóveis para alugar.
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V, F, V, F, V.
B) V, F, F, V, F.
C) F, F, F, V, F.
D) V,V, F,V, F.
QUESTÃO 12
Assim como Taylor está associado à administração científica, o nome Ford está associado à linha de
montagem móvel, que deixou sua marca na teoria e prática da administração. Assim, é INCORRETO
afirmar:
A) O produto é dividido em partes, e o processo de fabricá-lo é dividido em etapas.
B) Cada pessoa tem uma tarefa fixa dentro de uma etapa de um processo predefinido.
C) Adotou o princípio de peças e componentes padronizados e intercambiáveis.
D) Para cada tarefa, há uma diversificação de método, de forma que o trabalhador alcance a especialização.
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QUESTÃO 13
O planejamento figura como a primeira função administrativa por ser exatamente aquela que serve de base
para as demais funções. São características do planejamento:
A) unidade, continuidade, flexibilidade e organização.
B) unidade, continuidade, flexibilidade e precisão.
C) continuidade, flexibilidade, precisão e especialização.
D) precisão, continuidade, unidade e acompanhamento.
QUESTÃO 14
O tema central da escola das relações humanas no trabalho é o comportamento coletivo nas organizações,
ou seja, o entendimento e administração das pessoas como integrantes de grupos de trabalho. A respeito do
efeito Hawthorne, é INCORRETO afirmar:
A) A qualidade do tratamento dispensado pela gerência aos trabalhadores influencia fortemente seu
desempenho.
B) Alguns grupos não atingem os níveis de produção esperados pela administração, porque há, entre seus
membros, uma espécie de acordo que define uma quantidade correta a ser produzida, que é menor.
C) A responsabilidade da administração é desenvolver as bases para o trabalho em equipe, o autogoverno e
a cooperação.
D) A experiência de Hawthorne muda completamente a estrutura do modelo construído por Ford e Taylor.
QUESTÃO 15
Acerca da Teoria Contingencial, é correto afirmar:
A) As organizações podem e devem ser sistemas racionais que operam de maneira tão eficiente quanto
possível.
B) Os gerentes devem pensar a respeito de tudo o que se relaciona com o planejamento e a organização do
trabalho.
C) Não existe a melhor forma de organizar. A forma adequada depende do tipo de tarefa ou do ambiente
dentro do qual se está lidando.
D) Planejar a tarefa do trabalhador de maneira correta, especificando, com precisão, a forma pela qual o
trabalho deva ser feito.
QUESTÃO 16
Tão grande é a importância das organizações formais na sociedade moderna, que inúmeros cientistas
dedicaram-se a estudá-las. Um desses cientistas foi Max Weber. A respeito da obra desse autor, marque a
afirmativa INCORRETA.
A) As organizações formais modernas baseiam-se em leis, que as pessoas aceitam por acreditarem que são
racionais.
B) A obediência é devida às leis, formalmente definidas, e às pessoas que as representam, que agem dentro
de uma jurisdição.
C) Burocracias são sistemas de cargos limitados, que colocam pessoas em situações alienantes.
D) Qualquer sociedade, organização ou grupo que se baseie em leis racionais é uma burocracia.
QUESTÃO 17
A teoria dos “dois fatores “foi formulada para explicar melhor o comportamento das pessoas em uma
determinada situação no trabalho. Nesse contexto, é CORRETO afirmar:
A) Os fatores higiênicos são responsáveis pela satisfação profissional.
B) Os fatores higiênicos dizem respeito às condições de trabalho.
C) A satisfação no cargo é função do ambiente, da supervisão, dos colegas.
D) A insatisfação no cargo é função do conteúdo ou das atividades desafiadoras.
QUESTÃO 18
São características do desenvolvimento organizacional, como um processo de mudança, EXCETO
A) Envolve a organização como um todo e o seu ambiente direto e indireto.
B) Representa um método de mudança revolucionária.
C) Deve contribuir com a retroalimentação do sistema, por meio de processos comunicativos rápidos e
ágeis.
D) Deve favorecer à internalização de novos valores organizacionais.
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QUESTÃO 19
Para Mintzberg, existem sete tipos ou configurações de organizações. Cada tipo é caracterizado pela parte
da organização que é mais importante para suas operações. Assinale a alternativa CORRETA a respeito da
organização profissional.
A) A estrutura da organização profissional tende a ser democrática, mas oferece dificuldades de
coordenação e incertezas quanto à definição de responsabilidades.
B) A estrutura da organização profissional pode apresentar certa tendência ao feudalismo, quando as
unidades de negócio têm autossuficiência, com suas divisões de marketing, compras, produção e
finanças.
C) Na estrutura profissional, a parte mais importante é a tecnoestrutura, que compreende os especialistas e
dirigentes de áreas como planejamento, finanças, programação da produção.
D) Na estrutura da organização profissional, a parte mais importante é o pessoal que faz pesquisa e
desenvolvimento.
QUESTÃO 20
São características do modelo Toyotista, EXCETO
A) Flexibilidade nos processos produtivos e na alocação de trabalhadores.
B) Trabalhadores capazes de desempenhar tarefas de postos de trabalho distintos.
C) Superposição de responsabilidades aos trabalhadores diretos.
D) Apoia-se no desenvolvimento de inovações de base técnica, com tempo de trabalho impostos pela
máquina.
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