
 
 

 

 

  

Comentários de Noções de Administração – Concurso Anvisa 2016 –  

Técnico Administrativo 

 
Boa noite, pessoal. Acabo de receber a prova, seguem abaixo as questões de Noções de 
Administração. 
 
Julgue os itens seguintes, acerca de gestão da qualidade e gestão de processos. 
 
55. O monitoramento da execução de um processo redesenhado tem por finalidade identificar 
novas oportunidades de melhoria.  
 
56. Eliminar o medo de agir no trabalho, para que todos possam trabalhar eficazmente para a 
empresa, é um dos princípios do método Deming.  
 
57. No ciclo PDCA, definir metas, executar tarefas, verificar resultados e atuar corretivamente 
referem-se, respectivamente, às etapas de planejamento, execução, verificação e ação.  
 
58. O histograma é uma ferramenta de gestão de qualidade utilizada para listar todas as atividades 
de um processo por meio de apoio gráfico. 
 
Julgue os itens a seguir, relativos à administração de materiais.  
 
59 - O estoque atinge o nível de segurança quando os itens estocados atingem um quantitativo 
que exige emissão de solicitação de compra para reposição.  
 
60 - A distribuição física de produtos acabados proporciona subsídios para a utilização da 
ferramenta roteirização, a qual fornece à organização dados para a escolha do melhor trajeto 
(origem/destino) para entrega do produto.  
 
61 - A adoção da multimodalidade de transportes pode contribuir para que lugares de difícil 
acesso sejam alcançados.  
 
62 - Na subdivisão materiais de estoque, da classificação de materiais por tipo demanda, os 
materiais existentes no estoque devem ser submetidos a critérios e parâmetros de ressuprimento 
automático com base na demanda prevista e na sua importância para a empresa.  
 
63 - Situação hipotética: No estoque de determinada empresa, 5 itens integram o grupo de maior 
valor e correspondem a 75% do valor do estoque; 20 itens integram o grupo de valor 
intermediário e correspondem a 20% do valor do estoque; 75 itens integram o grupo de menor 
valor e correspondem a 5% do valor do estoque. Assertiva: Nessa situação, no modelo proposto 
pela curva ABC, a classificação respectiva desses dados, por importância de valor, resulta em: A = 
5%, b = 20% e C = 75%. 



 
 

 

 

 
Vamos aos comentários.  
 
Primeiramente quero dizer que errei na minha previsão, esperava 8 itens de Administração de 
Recursos Materiais pela extensão do assunto, e foram a penas 5 itens. Foram 3 itens fáceis, 1 item 
mediano, e 1 item de grau elevado. 2 ERRADOS e 3 CERTOS. 
  
A questão de nº 59 trata do Ponto do Pedido, porém a questão afirma que devemos esperar 
chegar ao estoque mínimo. O item fica ERRADO, pois quando chegamos ao nível de segurança o 
material solicitado deve ser entregue. O Ponto do Pedido é quando consideramos o Consumo pelo 
Tempo de Reposição adicionando o Estoque Mínimo. Essa questão já foi cobrada anteriormente 
pelo CESPE. Ontem cheguei a reforçar no nosso Gran Dicas hein!!! 
  
A questão 60 trata da nossa logística de distribuição, e o CESPE chamou de Ferramenta de 
Roteirização. É claro que existem sistemas tecnológicos atualmente para nos ajudarmos na 
logística evitando assim cálculos manuais e esses sistemas modernos são sim chamados de 
Ferramenta de Roteirização. Não abordamos dessa forma, e assim o aluno deveria realizar 
analogia à Logística de Distribuição Física ou do nosso Supply Chain. O item está CERTO! 
  
O próximo item que avalio é o de multimodalidade. Ontem resolvemos uma questão que tratava 
os tipos, hidroferroviário, ferrorodoviário... entre outros. Sim, claro, quando utilizamos tipos 
diferentes de transportes, aplicando a multimodalidade, conseguimos entregar o material em 
locais de difícil acesso, e ainda o CESPE considerou como possibilidade pois nem em todos os 
lugares teremos acesso. CERTA a questão. Show de bola, item revisado ontem também!!! 
  
A questão de número 62 trata da classificação de material pela demanda. A demanda do 
MATERIAL DE ESTOQUE exige os cálculos para ressuprimento automático, ou seja, são materiais 
previsíveis. Estou um pouco encucado com o CESPE pois ele misturou com a classificação XYZ, ou 
seja, Importância Operacional, mas ainda sim considero o item CERTO, pois o material classificado 
como Z, de alta importância operacional, deve ter seu ressuprimento automático, pois sua falta 
implicará na interrupção da produção. Não tratamos de forma combinada as classificações, aqui 
exige um pouco de malícia do aluno além de prestar atenção ao que sempre digo, quando vamos 
classificar materiais não consideramos apenas um critério, mas sim todos que se aplicam ao 
material, lembrem-se dos atributos. Essa foi a nossa questão mais difícil de materiais!!! Boa 
questão CESPE. 
  
Mais outra de Administração de Materiais, agora a Curva ABC. O CESPE especificou as 
porcentagens dos itens, assim como o valor econômico. Item A, 5% (5 itens) dos itens e 75% do 
valor, item B, 20 itens e 20% do valor, e item C, 75% dos itens corresponde a 5% do valor, e assim 
fechamos nossa curva. Agora, quando o CESPE afirma sobre a importância do valor, ele cita a 
porcentagem dos itens, como se o item A tivesse 5% de importância, enquanto o C possui 75% de 
importância. Negativo CESPE, o item ficará ERRADO com essa afirmação. Mais uma hein, tratada 
em nossa revisão!!! Cespe e sua previsibilidade. 



 
 

 

 

  
Vamos falar agora de Qualidade e Processos! Primeiro quero me gabar por acertar o quantitativo 
de itens. Chutei que 4 itens seriam cobrados, mas pensei que seriam mais bem aprofundados. Não 
tratamos no Gran Dicas desse assunto, mas sim em nossas aulas online. 
 
A questão de nº 55 aborda sobre o monitoramento da execução de um processo redesenhado. 
Reforço mais uma vez a importância de ler o BPM CBOK. Sei, sei, ele é extenso sim, mas vamos lá, 
o objetivo é sim encontrar oportunidades de melhoria, assim como correções se forem 
necessárias. Item CERTO. Tratado em nossa vídeo-aula hein!!!! 
 
A próxima questão trata sobre Deming e seus princípios!!! Opa, sempre digo que cai um de seus 
princípios, pois Deming além de ser o principal percursor do Ciclo PDCA, ele nos trouxe princípios, 
dos quais prevê a eliminação do medo. Show de bola, item CERTO. Item tratado em nossa Gestão 
da Qualidade. 
 
Vamos à próxima? Ciclo PDCA, opa, mais uma de Deming, ou melhor, uma Ferramenta da 
Qualidade e do Processo. Planejar, Executar, Controlar e Agir. Definição de metas está no PLAN, a 
execução das tarefas está no DO, já a verificação dos resultados e suas comparações estão no 
CHECK, e por fim atuar para corrigir, melhorar, aperfeiçoar, está no ACT. CERTO o item CESPE. 
Mais uma que trato tanto em Processos quanto em Qualidade!!! Estou vendo que nossos alunos 
estão bem preparados!!!! 
  
E para finalizar uma de Fluxograma. E eu aqui pensando que ele cobraria mais complicado. Item 
repetido hein gente!!! Por incrível que pareça ele também já abordou chamando o fluxograma de 
histograma. O Fluxograma pode ser considerada uma Notação ou um Gráfico, em ambas as 
situações seu objetivo é listar as atividades, seja como ferramenta, seja como gráfico. Item 
ERRADO 
 
Aqui me assusto, pois, o CESPE não equilibrou os itens, deixando o aluno um pouco tendencioso a 
marcar alguma errada. Considero 3 itens fáceis e um intermediário. O intermediário será o de 
monitoramento, pois a leitura do BPM CBOK é um pouco exaustiva, mas num contexto são itens 
abordados em aulas. 
  
Com isso deixo um grande abraço a todos e sucesso nas questões!!! Vamos agora aguardar o 
famoso gabarito preliminar e ver se precisamos ingressar com algum recurso. Estamos juntos em 
nosso projeto que envolve a sua aprovação!!! Rumo à posse. 
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