
 

CONCURSO DOCENTE 2016 

QUESTÕES DISCURSIVAS – ADMINISTRAÇÃO 

1ª QUESTÃO 

O estudo da Administração de Empresas tem como uma de suas ferramentas mais 

utilizadas o chamado Estudo ou Método de Caso. 

a) O que é o método de estudo de casos, e qual sua vantagem sobre o estudo teórico?  

RESPOSTA 

 O método de caso é uma técnica de simulação e se baseia em processo decisorial. O processo 

decisorial parte do princípio de que existe sempre mais de uma solução para um problema em 

Administração. Procura simular uma realidade fictícia ou partir de uma situação real, na qual os 

estudantes podem aplicar seus conhecimentos em uma situação prática.  Deve conter 

informações que permitam ao estudante desenvolver habilidades de análise ou resolução de 

problemas. 

O método tem três objetivos: 

1- apresentar uma situação em que a decisão já foi tomada e deve ser analisada 

2- apresentar uma situação em que há um problema, exigindo decisão 

3- apresentar uma situação em que não há problema, com descrição de fatos que podem 

evoluir para oportunidades ou problemas 

 

b) Qual a diferença entre o Estudo de Caso e o Incidente Crítico? 

RESPOSTA 

 Enquanto o método de casos é uma descrição de uma situação real para desenvolvimento de 

habilidades a serem aplicadas em situações semelhantes, o incidente crítico é uma situação 

rápida que se usa para deduzir princípios gerais.  Pode referir-se a um fato ou evento, ou a uma 

pessoa, cuja conduta é objeto de estudo. 

 

2ª QUESTÃO 

 “A qualidade não admite compromisso com a segunda classe”.  

As palavras de Juran (1990, apud MAXIMIANO, 2000) pode nos remeter à questão dos 

custos da qualidade e também da não qualidade, trabalhada por Maximiano. 

a) Cite, para um produto de qualidade, três tipos de processos dos custos de prevenção e 

dois tipos de processos dos custos de avaliação. 

RESPOSTA 

CUSTOS DA QUALIDADE 

DE PREVENÇÃO Custos do processo de evitar a ocorrência de erros e defeitos 

 Planejamento do processo de controle da qualidade 

 Treinamento para a qualidade 

 Desenvolvimento de fornecedores 

 Desenvolvimento de produtos 

 Desenvolvimento do sistema de produção 

 Manutenção preventiva 

 Implantação e manutenção de outros componentes do sistema de qualidade 

DE AVALIAÇÃO Custos do processo de aferir a qualidade do sistema de produção de bens e serviços 

 Mensuração e teste de matérias primas e todos os tipos de insumos do processo produtivo 

 Aquisição de equipamentos especiais para avaliação de produtos 

 Realização de programa de controle estatístico de processo 

 Inspeção 



 Elaboração de relatórios 

 

b) Cite, para um produto com defeito, três tipos de processos dos custos internos, antes de o 

produto ser expedido para o cliente, e dois tipos de processos dos custos externos, constatados 

depois que O PRODUTO chega ao cliente. 

RESPOSTA 

CUSTOS DA NÃO QUALIDADE (DOS DEFEITOS) 

INTERNOS  Custos dos defeitos que são apanhados antes de os produtos e serviços serem 
expedidos para o cliente 

 Matérias primas e produtos refugados 

 Produtos que precisam ser retrabalhados 

 Modificações nos processos produtivos 

 Perda de receita 

 Tempo de espera dos equipamentos parados enquanto se fazem correções 

 Pressa e tensão para entregar os produtos corrigidos ou consertados 

EXTERNOS Custos dos defeitos que são apanhados depois que chegam ao cliente 

 Cumprimento das garantias oferecidas ao cliente 

 Perda de encomendas 

 Processamento de devoluções 

 Custos de processos nos organismos de defesa do consumidor 

 Comprometimento da imagem 

 Perda de clientes e de mercado 

 

3ª QUESTÃO 

 “Nos últimos anos, a Logística vem apresentando uma evolução constante, sendo hoje um 

dos elementos-chave na estratégia competitiva das empresas. No início, era confundida com o 

transporte e a armazenagem de produtos. Hoje, é o ponto nevrálgico da cadeia produtiva 

integrada, atuando em estreita consonância com o moderno Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos.” 

(GONÇALVES, Marcus Eduardo; MARINS, Fernando Augusto Silva. Logística Reversa numa Empresa de 

Laminação de Vidros: Um Estudo de Caso in GESTÃO & PRODUÇÃO, v.13, n.3, p.397-410, set.-dez. 2006.  Disponível 

em http://www.scielo.br/pdf/%0D/gp/v13n3/03.pdf. Acesso em 04.jul.2016) 

 

O fragmento de texto apresentado discorre sobre a importância da Logística, mas o nome do 

artigo original refere-se a Logística Reversa. Explique esse conceito, indicando as vantagens da 

empresa na aplicação do processo. 

 

RESPOSTA 

Conceito associado a todas as atividades relacionadas ao produto/serviço após a venda, sendo 

que o seu objetivo principal é otimizar ou tornar mais eficientes as atividades do pós-venda, resul-

tando, portanto, em economia de recursos financeiros.  

Vantagens:  

• Da perspectiva da logística como negócio, se refere ao papel da Logística no retorno de 

produtos, na redução de uso de matéria-prima virgem, no uso da reciclagem, na substituição de 

materiais, no reuso de materiais, na disposição de resíduos, no recondicionamento, no reparo e 

no remanufaturamento de produtos; e 

• Da perspectiva da logística como engenharia, se refere ao gerenciamento dos processos acima 

e é como um modelo sistemático de negócios que aplica as melhores metodologias de engenharia 

e administração conhecidas para fechar, com lucratividade, o ciclo em uma Cadeia de 

Suprimentos. 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/gp/v13n3/03.pdf


 

4ª QUESTÃO 

Suponha uma empresa que possui um investimento inicial em dinheiro no valor de R$ 

450.000,00, compre uma sala comercial no valor de R$250.000,00 e efetue um depósito no valor 

de R$ 30.000,00 em uma conta bancária no Banco do Brasil.  

Faça  

a) a escrituração deste movimento no Diário e no Razonete;  

b) levante o Balancete de Verificação.  

RESPOSTA 

LANÇAMENTO DE DIÁRIO 

 1  Caixa                

  a Capital                

   Investimento inicial              

   ---------------//---------------          450 000,   

 2  Sala comercial               

  a Caixa            250 000,   

   aquisição                

   ---------------//---------------              

   ---------------//---------------              

 3  Bancos Conta Movimento              

   Banco do Brasil S/A              

  a Caixa                

   Depósito efetuado           30 000,   

   ---------------//---------------              

 

RAZONETE 

                                                  Caixa         Capital 

D 
450.000,00 

 
 
 
 
 

                      C 
250.000,00 
  30.000,00 

280.000,00 

 D 
 
 
 
 
 

                      C 
450.000,00 

 

 

                                     Banco Conta Movimento                                                                Imóvel 

D 
30.000,00 

 
 
 
 
 

                      C  D 
250.000,00 

 
 
 
 
 

                      C 

  

BALANCETE 

Nº CONTAS 
MOVIMENTO SALDO 

DÉBITO CRÉDITO DEVEDOR CREDOR 

1 
2 
3 
4 

 
 
 

Caixa 
Capital  
Banco conta movimento 
Imóvel  
 

450.000,00 
- 

30.000,00 
250.000,00 

280.000,00 
450.000,00 

- 
- 

170.000,00 
- 

30.000,00 
250.000,00 

 

- 
450.000,00 

- 
- 

 
TOTAIS 730.000,00 730.000,00 450.000,00 450.000,00 

 


