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QUEM SOMOS 

 

 

A Domina Concursos, especialista há 8 anos no desenvolvimento e 

comercialização de apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem 

como foco tornar simples e eficaz a forma de estudo. Com visão de futuro, 

agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com reconhecimento no 

segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem-estar do cliente. Atua com concursos 

públicos federais, estaduais e municipais. Em nossa trajetória, já 

comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e impressas. E esse 

número continua aumentando. 

 

MISSÃO 

 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas 

informações de editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores 

práticas, com soluções inovadoras, flexíveis e de simples utilização e 

entendimento. 

 

VISÃO 

 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para 

Concursos Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

VALORES 

 

• Respeito ao talento humano 

• Foco no cliente 

• Integridade no relacionamento 

• Equipe comprometida 

• Evolução tecnológica permanente 

• Ambiente diferenciado 

• Responsabilidade social 



 
 

PROIBIDO CÓPIA 

 

 

Não é permitida a revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa. Independente de manter 

os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja disponibilizado: link 

de download, Correios, etc… 

 
Caso houver descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, serão buscadas as informações do responsável em nosso banco 

de dados e repassadas para as autoridades responsáveis. 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Conhecimentos básicos 
“É melhor você tentar algo, 

vê-lo não funcionar e 

aprender com isso, do que 

não fazer nada.” 

Mark Zuckerberg 
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QUESTOES COMENTADAS 

Língua Portuguesa  



LÍNGUA PORTUGUESA 

 
2 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 

 

Tema: Tipologia e Gêneros Textuais 

Banca: IADES 

Ano: 2019 

Órgão: CRN - 3ª Região (SP e MS) 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

 

1) As técnicas de redação existem para tornar o processo de comunicação eficiente. Acerca desse tema, assinale a 

alternativa que indica a condição necessária para se alcançar esse objetivo. 

 

a) Combate aos ruídos na comunicação, por meio da redundância. 

b) Escolha aleatória do canal para envio da mensagem. 

c) Utilização da linguagem verbal, único tipo de comunicação. 

d) Formulação de texto padrão e oficial, para comunicação com o particular e com as massas. 

e) Apresentação exclusiva de domínio a respeito do assunto que se comunica. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Figuras de Linguagem 

Banca: Máxima 

Ano: 2015 

Órgão: IBIO - AGB Doce - MG 

Cargo: Auxiliar Administrativo Nível 2 

 

2) “Alma minha gentil, que te partiste  

Tão cedo desta vida descontente  

Repousa lá no Céu eternamente  

E viva eu cá na terra sempre triste.”  

CAMÕES, Luis de.  

O poeta nesse trecho: 

 

a) Faz uso de uma metonímia fazendo o uso da parte pelo todo. 

b) Faz uso de uma personificação para se referir à sua alma humanizada. 

c) Faz uso de uma metáfora para se referir à amada como uma se fosse sua alma. 

d) Faz uso de uma hipérbole para se referir à forma exagerada de seu sentimento. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Interpretações de Texto 

Banca: FGV 

Ano: 2017 

Órgão: ALERJ 

Cargo: Especialista Legislativo - Qualquer Nível Superior 

 

3) As relações semânticas entre palavras e expressões de um texto são identificadas por sinonímia, antonímia, hipo-

nímia, homonímia e polissemia.  

A relação abaixo, do segundo em relação ao primeiro vocábulo, que exemplifica hiponímia é: 

 

a) contente/satisfeito; 

b) serrote/ferramenta; 

c) sábia/sabiá; 

d) emigrar/imigrar;  

e) autor/shakespeare. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Ortografia 

Banca: FGV 

Ano: 2016 

Órgão: CODEBA 

Cargo: Guarda Portuário 

 

4) Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, a redação oficial deve caracterizar-se pela impesso-

alidade, pelo uso do padrão culto de linguagem, pela clareza, concisão, formalidade e uniformidade. 

Assinale a opção que apresenta a frase que está integralmente redigida em linguagem correta e formal. 

 

a) “A felicidade é um hóspede discreto do qual só nos damos conta de que ele existe quando está de partida". 

b) “A felicidade é uma bola atrás da qual corremos enquanto rola e a chutamos logo que pára". 

c) “A felicidade que preciso não é fazer o que a gente quer e sim em querer o que a gente faz". 

d) “A imaginação muitas vezes nos conduz a mundos que nunca fomos, mas sem ela não iremos a lugar algum". 

e) “Um idealista é alguém que, ao perceber que uma rosa cheira melhor que um repolho, conclui que ela dará me-

lhor". 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  
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Tema: Acentuação Gráfica 

Banca: PaqTcPB 

Ano: 2010 

Órgão: Prefeitura de Patos - PB 

Cargo: Recepcionista 

 

5) Considerando as regras de acentuação gráfica, leia os trechos abaixo e assinale o(s) correto(s):  

I) Uma das maneiras de evitar situações constrangedoras ou desconfortaveis, destaca a consultora, é descobrir 

quando é possível obter beneficios com a própria deficiência do candidato.  

II) Já deficientes auditivos podem ser alocados em áreas com grande ruído e que requéiram concentração elevada, 

como linhas de produção de fábricas.  

III) Uma pesquisa realizada pelo órgão em 2006 detectou que quase 80% dos deficientes no Brasil têm menos de oito 

anos de estudo, o que dificultava às instituições financeiras a tarefa de adequar-se à legislação.  

Está(ão) acentuado(s) corretamente: 

 

a) Apenas I. 

b) I e II. 

c) Apenas III. 

d) II e III. 

e) Apenas II. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  



LÍNGUA PORTUGUESA 

 
7 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 

 

Tema: Acentuação Gráfica 

Banca: UFMA 

Ano: 2016 

Órgão: UFMA 

Cargo: Pedagogo 

 

6) A opção em que o termo grifado não está acentuado graficamente quanto às novas normas em vigor é: 

 

a) Ontem ele não pôde desfilar por sua escola; somente sua esposa pôde. 

b) A prefeitura do Rio montou um esquema para o bom funcionamento do trânsito durante o carnaval. 

c) Sua fantasia era tão esquisita que ele mais parecia um animal pre-histórico. 

d) Eles vêm aqui sempre que podem para curtir as férias. 

e) Não foi uma boa ideia fazer festas infantis depois das 19 horas, pois as crianças já estão sonolentas. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Crase 

Banca: COPEVE-UFAL 

Ano: 2010 

Órgão: Prefeitura de Rio Largo - AL 

Cargo: Procurador Municipal - Tipo 2 

 

7) Assinale a opção incorreta quanto ao emprego do acento indicativo da crase. 

 

a) “A velocidade com que se expandia era proporcional à sua valorização aos olhos dos investidores.” 

b) “A física contemporânea é fruto da mente humana e, portanto, limitada à nossa capacidade de ver e interpretar a 

realidade.” 

c) “É possível fixar quadros e pequenos objetos à parede sem uma única martelada.” 

d) “As cadeiras ficaram mais compactas e aliaram à tecnologia ergonômica leveza e modernidade.” 

e) “A fábrica japonesa atingiu a liderança mundial ao aliar mecânica confiável a preços atrativos – até a obsessão por 

corte de custos solapar à qualidade de seus carros.” 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Divisão Silábica 

Banca: Instituto AOCP 

Ano: 2014 

Órgão: UFGD 

Cargo: Médico psiquiatra 

 

8) A palavra que NÃO está separada corretamente é 

 

a) bar – rei – ra. 

b) pes – so – as. 

c) ci – en – tes. 

d) ne – u – ro – nal 

e) fi – ló – so – fos. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Fonemas e Letras 

Banca: MS Concursos 

Ano: 2016 

Órgão: Prefeitura de Itapema - SC 

Cargo: Técnico Contábil 

 

9) Fonética é a parte da gramática que estuda os sons da fala ou fonemas. Sabemos que existe a palavra falada e a 

palavra escrita. Para escrever, usamos letras, que pronunciadas, representam um som. Esse som é o fonema. Os 

símbolos que representam graficamente os fonemas são chamados de letras. Nem sempre o número de letras das 

palavras corresponde ao de fonemas. Diante disso, observe as palavras a seguir e assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Complexo: 8 letras, 8 fonemas. 

b) Amanhecer: 9 letras, 8 fonemas. 

c) Chatice: 7 letras, 6 fonemas. 

d) Galinha: 7 letras, 7 fonemas. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Morfologia 

Banca: FAU 

Ano: 2016 

Órgão: JUCEPAR PR 

Cargo: Assistente Administrativo 

 

10) No período: “ANS reforça campanha contra o mosquito transmissor da dengue e zika". O termo em destaque re-

fere-se a: 

 

a) Verbo. 

b) Adjetivo. 

c) Pronome. 

d) Preposição. 

e) Advérbio. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  
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GABARITO e JUSTIFICATIVA 

Língua Portuguesa 
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Gabarito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C E E C C E E D D 

 

 

Justificativa 

 

1) A. 

Para combater os RUÍDOS é necessário o uso de algumas técnicas, entre elas, a redundância, responsável por 50% 

da utilização nas línguas em geral, para que a mensagem seja entendida com clareza. Nada mais é do que explicar o 

novo com novas palavras. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

2) C. 

A metáfora consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra, sem que haja uma relação real, 

mas em virtude da circunstância de que o nosso espírito as associa e depreende entre elas certas semelhanças. 

Obs.: toda metáfora é uma espécie de comparação implícita, em que o elemento comparativo não aparece. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

3) E. 

Letra a. Errada. A relação entre contente e satisfeito é denominada sinonímia, pois as palavras citadas possuem sig-

nificados semelhantes.  

Letra b. Errada. A relação entre serrote e ferramenta é denominada hiperonímia, pois vai do específico para o gené-

rico. Serrote é umas das ferramentas existentes. Letra c. Errada. Sabiá e sabia são parônimos (relação de paroní-

mia). Note que as grafias são parecidas, mas não idênticas. Na palavra sabiá existe um acento agudo.  

Letra d. Errada. Emigrar e Imigrar são relacionadas como antônimos (relação de antonímia), pois têm significados 

opostos.  

Letra e. Correta. Autor e Shakeaspeare representam uma relação de hiponímia, pois vai do genérico para o especí-

fico. Existiram vários autores (genérico), dentre os quais, Shakeaspeare (específico).  

Gabarito: letra E. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

4) E. 

As letras A, B, C e D não são impessoais:  
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A- ... só nos damos conta...  

B- ... da qual corremos...  

C- ... que preciso...  

D- ... nos conduz... 

Gabarito letra E. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

5) C. 

Gabarito: Letra C  

A única correta é a III  

I) Uma das maneiras de evitar situações constrangedoras ou desconfortaveis (desconfortáveis), destaca a consul-

tora, é descobrir quando é possível obter beneficios (benefícios) com a própria deficiência do candidato.  

II) Já deficientes auditivos podem ser alocados em áreas com grande ruído e que requéiram (requeiram) concentra-

ção elevada, como linhas de produção de fábricas. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

6) C. 

a) acento diferencial - Pôde = passado  pode=presente  

b) para - não tem acento diferencial  

c) Pós/ pré = só são hífenizadas se vierem acentuadas --- pré-histórico  

ex: posterior  ---- pré-natal  

pressentimento ----- pós-graduação  

d) vem = singular   vêm = plural  

e) ideia perdeu o acento 

______________________________________________________________________________________________ 

 

7) E. 

CRASE diante de pronome possessivo feminino-> FACULTATIVO  

Verbo Solapar-> TRANSITIVO DIRETO  

Gabarito (E) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

8) E. 

Gabarito: E.  
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Atenção ao fato de que, na separação silábica, toda sílaba deve conter uma vogal.  

Sabendo-se que "i" e "u" são semivogais, já achamos a incorreção em NEU-RO-NAL. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

9) D. 

Gabarito: D. 

a) complexo (8 letras) - C/Õ/P/L/E/K/S/O (8 fonemas) 

b) Amanhecer (9 letras) - A/M/Ã/H/E/C/E/R (8 fonemas) 

c) Chatice (7 letras) - X/A/T/I/C/E (6 fonemas) 

d) Galinha (7 letras) - G/A/L/Î/H/A  (6 fonemas). 

______________________________________________________________________________________________ 

 

10) D. 

Preposições:  

Essenciais: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás.  

Acidentais: como, conforme (ou segundo, ou consoante), durante, mediante, menos, salvo (ou salvante – não usual), 

exceto, afora (ou fora), tirante, senão, exclusive (sentido exclusivo ou exceptivo), inclusive, visto, malgrado, mesmo, 

que. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos específicos 
“Camuflar um erro seu é 

anular a busca pelo 

conhecimento. Aprenda 

com eles e faça novamente 
de forma correta.” 

Nara Nubia Alencar 
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QUESTOES COMENTADAS 

Gestão e Planejamento Estratégico  
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Tema: Balanced Scorecard em Governança de T.I. (BSC) 

Banca: CESPE/ CEBRASPE 

Ano: 2013 

Órgão: TCE ES 

Cargo: Analista Administrativo - Informática 

 

1) No que se refere ao planejamento estratégico de TI e ao balanced scorecard (BSC), assinale a opção correta. 

 

a) O BSC reflete o equilíbrio entre os objetivos de curto e de longo prazo, entre medidas financeiras e não financei-

ras, pois suas perspectivas são clientes, financeira, objetivos internos e conhecimento. 

b) O BSC é um método desenvolvido especificamente para o planejamento da área de TI de uma empresa e tem im-

plicações diretas na definição de sistemas de informação com impacto estratégico. 

c) O BSC é um método utilizado para medição e gestão das ações empresariais, portanto não deve ser utilizado jun-

tamente com o planejamento estratégico de TI. 

d) O mapa estratégico de TI desenvolvido por intermédio do BSC é mais estratégico para as áreas de negócio da 

empresa que para o planejamento estratégico. 

e) A formulação do BSC é orientada à estratégia, sendo útil para esclarecer e traduzir a visão e a estratégia, comuni-

car e associar objetivos e medidas, planejar, estabelecer metas e alinhar expectativas, inclusive para um plano estra-

tégico de TI. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 



GESTÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
3 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 

 

Tema: Balanced Scorecard em Governança de T.I. (BSC) 

Banca: CESPE/ CEBRASPE 

Ano: 2015 

Órgão: TRE MT 

Cargo: Analista Judiciário - Análise de Sistemas 

 

2) No que concerne ao BSC (balanced scorecard), que é uma ferramenta da administração que permite à organiza-

ção focar as estratégias para o sucesso no longo prazo, assinale a opção correta. 

 

a) O BSC é contraindicado em várias situações que envolvam a dinâmica do negócio, como, por exemplo, no caso de 

a missão e a estratégia não serem conhecidas, compartilhadas e entendidas. 

b) De acordo com Kaplan e Norton, a estratégia empresarial se conecta ao conceito de BSC, traduzindo missão, ob-

jetivos e planos por meio dos segmentos finanças, clientes, processos internos e crescimento. 

c) O BSC é uma ferramenta de apoio ao planejamento operacional fundamentada em um sistema de indicadores. 

d) Na avaliação de desempenho do BSC, consideram-se os vetores pessoas, finanças, produção e vendas. 

e) O BSC aplica-se fundamentalmente a aspectos financeiros e contábeis, tais como balanço, fluxo de caixa e índi-

ces, uma vez que esses aspectos condicionam aspectos intangíveis, como a definição da visão e da missão da orga-

nização. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Gestão Estratégica 

Banca: IBFC 

Ano: 2013 

Órgão: EBSERH 

Cargo: Pedagogo 

 

3) A elaboração de um Planejamento Estratégico aumenta a probabilidade de que no futuro, a organização esteja no 

local certo e na hora certa. O processo de planejamento estratégico contém quatro elementos: 

I. Definição do negócio, missão e visão. 

II. Análise de ambiente interno e externo. 

III. Formulação de estratégia. 

IV. Implementação e controle de projetos. 

Dentro das afirmações acima estão corretas: 

 

a) I, II, III e IV 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) II e IV. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Análise SWOT 

Banca: CESPE/ CEBRASPE 

Ano: 2010 

Órgão: INMETRO 

Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Gestão Pública 

 

4) Com relação à abordagem SWOT do acrônimo strengths (forças), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportu-

nidades), threats (ameaças) , assinale a opção correta. 

 

a) No processo de elaboração de estratégias competitivas, as empresas devem analisar, de forma secundária, os 

aspectos relativos ao ambiente externo. 

b) Os stakeholders das organizações compõem uma categoria central na análise do ambiente interno. 

c) A oportunidade consiste em uma circunstância que, se bem explorada no ambiente organizacional, contribui para a 

redução da competitividade estratégica. 

d) A capacidade de inovação no ambiente organizacional é considerada uma ameaça à estratégia competitiva de 

uma empresa, visto que desestabiliza as estratégias elaboradas. 

e) Recursos tangíveis, tais como os financeiros, organizacionais, físicos e tecnológicos, são ativos que podem ser 

distinguidos e quantificados. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Indicadores de Desempenho 

Banca: CESGRANRIO 

Ano: 2011 

Órgão: Petrobras 

Cargo: Analista de Sistemas Júnior - Processos de Negócios 

 

5) Medindo alguns indicadores de um processo, um consultor descobriu os seguintes dados: 

I - A cada 100 horas planejadas de produção, apenas 92 horas são realmente usadas em atividades produtivas, 

sendo as 8 horas restantes não produtivas. 

II - A cada 100 produtos entregues, 12 são devolvidos pelo cliente por não estarem de acordo com os requisitos acor-

dados. 

Usando unicamente esses dados, o consultor então concluiu que a eficácia e a eficiência do processo são, respecti-

vamente, 

 

a) 12% e 8% 

b) 88% e 8% 

c) 88% e 92% 

d) 92% e 12% 

e) 92% e 88% 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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GABARITO e JUSTIFICATIVA 

Gestão e Planejamento Estratégico 
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Gabarito 

1 2 3 4 5 

E B A E C 

 

 

Justificativa 

 

1) E. 

a) O BSC reflete o equilíbrio entre os objetivos de curto e de longo prazo, entre medidas financeiras e não financei-

ras, pois suas perspectivas são clientes, financeira, objetivos internos e conhecimento. 

Perspectiva dos processos internos. 

b) O BSC é um método desenvolvido especificamente para o planejamento da área de TI de uma empresa e tem im-

plicações diretas na definição de sistemas de informação com impacto estratégico. 

c) O BSC é um método utilizado para medição e gestão das ações empresariais, portanto não deve ser utilizado jun-

tamente com o planejamento estratégico de TI. 

d) O mapa estratégico de TI desenvolvido por intermédio do BSC é mais estratégico para as áreas de negócio da 

empresa que para o planejamento estratégico. 

O mapa estratégico é um dos componentes do BSC, porém não é mais estratégico para as áreas de negócio do que 

para o planejamento estratégico. 

e) A formulação do BSC é orientada à estratégia, sendo útil para esclarecer e traduzir a visão e a estratégia, 

comunicar e associar objetivos e medidas, planejar, estabelecer metas e alinhar expectativas, inclusive para 

um plano estratégico de TI. CORRETA 

______________________________________________________________________________________________ 

 

2) B. 

a) O BSC é contraindicado em várias situações que envolvam a dinâmica do negócio, como, por exemplo, no caso de 

a missão e a estratégia não serem conhecidas, compartilhadas e entendidas. [ERRADO] É indicado, pra organizar 

melhor. 

b) De acordo com Kaplan e Norton, a estratégia empresarial se conecta ao conceito de BSC, traduzindo missão, 

objetivos e planos por meio dos segmentos finanças, clientes, processos internos e crescimento. [CERTO] 

c) O BSC é uma ferramenta de apoio ao planejamento operacional fundamentada em um sistema de indicado-

res. [ERRADO] PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

d) Na avaliação de desempenho do BSC, consideram-se os vetores pessoas, finanças, produção e vendas. [ER-

RADO] FINANÇAS, CLIENTES, PROCESSOS INTERNOS, CRESCIMENTO.  

e) O BSC aplica-se fundamentalmente a aspectos financeiros e contábeis, tais como balanço, fluxo de caixa e índi-

ces, uma vez que esses aspectos condicionam aspectos intangíveis, como a definição da visão e da missão da orga-

nização. [ERRADO] O BSC tem a ideia de superar essa visão tradicional baseada na ênfase ao aspecto financeitos 
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______________________________________________________________________________________________ 

 

3) A. 

Principais etapas do processo de administração estratégica 

Etapa 1: Análise do ambiente          

*Interno 

*Exteno 

Etapa 2: Estabelecimento das diretrizes organizacionais 

*Missão 

*Objetivos 

Etapa 3: Formulação de estratégias 

Etapa 4: Implementação de estratégias 

Etapa 5: Controle estratégico 

______________________________________________________________________________________________ 

 

4) E. 

Gabarito LETRA E 

Justificativas: 

A) Aspectos relativos ao ambiente externo não podem ficar em nível secundário no processo de elaboração de 

estratégias competitivas; 

B) Os stakeholders das organizações compõem uma categoria central na análise do ambiente interno e externo. 

C) A oportunidade consiste em uma circunstância que, se bem explorada no ambiente organizacional, contribui 

para o aumento da competitividade estratégica. 

D) A capacidade de inovação no ambiente organizacional é considerada um ponto forte à estratégia competitiva de 

uma empresa. 

______________________________________________________________________________________________ 

5) C. 

A eficiência é o ato de “fazer certo as coisas” (que está relacionada ao operacional), enquanto que a eficácia consiste 

em “fazer as coisas certas” (que está relacionada ao nível gerencial). 

Pensando desta forma pdoemos identificar que a informação I está relacionada ao operacional (tempo de produção 

- 92%), enquanto a II está relacionada ao gerencial (entrega / satisfação do cliente - 88%). 

Essa questão confunde porque no final a pergunta inverte a ordem das informações (I e II), induzindo a resposta para 

a alternativa E, pois, possui as respostas corretas, porém, invertidas. 

Por isso a resposta correta é a letra C. 

______________________________________________________________________________________________ 



 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

Os links citados abaixo servem apenas como referência. Nos termos da lei 

brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos 

matemáticos como tais; Os esquemas, planos ou regras para realizar atos 

mentais, jogos ou negócios; Os formulários em branco para serem preenchidos 

por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; Os textos 

de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e 

demais atos oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, 

agendas, cadastros ou legendas; Os nomes e títulos isolados; O aproveitamento 

industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 

Caso não concorde com algum item do material entre em contato com a 

Domina Concursos para que seja feita uma análise e retificação se necessário 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, 

muito menos garante a vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material 

é apenas um preparatório, é de responsabilidade do candidato estar atento aos 

prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução 

parcial do conteúdo, tendo em vista que as apostilas são digitais, isso, [e, não há 

como efetuar devolução do material. 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material,  por  isso todo 

conteúdo é revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 



WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR
 contato@dominaconcursos.com.br

Rua São José, nº 645, sala 01, Pavimento 
Térreo, Ed. Jardim Germânica - Criciúma/ SC – 

Brasil/ CEP 88801-520

WhatsApp (48) 9.9695-9070
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