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ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Prof. Daniel Almeida

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 1 - (SLUDF - 2019) A respeito de prevenção e controle de riscos em máquinas,
equipamentos e instalações, julgue o item que se segue.

Situação hipotética. Uma indústria instalou uma motobomba elétrica submersa em um
reservatório de água para abastecimento do processo industrial. Assertiva: Nessa
situação, para cumprimento da legislação quanto à prevenção de acidentes, a
motobomba deve ter estanqueidade e isolamento, sem a obrigatoriedade de possuir
aterramento elétrico, uma vez que o equipamento opera em meio aquoso.

(     ) Certo      (     ) Errado 
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 2 - (SLUDF - 2019) A respeito de inovação e de gestão ambiental nas
organizações, julgue o item que se segue.

Ao facilitar e implementar o uso do transporte coletivo para que os empregados
acessem as dependências da organização, o gestor exerce ações de gestão ambiental.

(     ) Certo      (     ) Errado 

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 3 - (SLUDF - 2019) A respeito de inovação e de gestão ambiental nas
organizações, julgue o item que se segue.

A gestão ambiental é reflexo da adoção de princípios de responsabilidade ambiental, a
exemplo da prevenção, que consiste no envolvimento da comunidade na proteção do
ambiente.

(     ) Certo      (     ) Errado 
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 4 - (SLUDF - 2019) A respeito de otimização integrada de produto, julgue o
item que se segue.

O projeto para desmontagem tem como vantagens operações de desmontagem do
produto simples e rápidas, facilidade na separação e no tratamento de materiais e
resíduos retirados e redução na taxa de utilização de componentes críticos, o que
contribui para a confiabilidade e a redução na variabilidade do produto.

(     ) Certo      (     ) Errado 

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 5 - (SLUDF - 2019) A respeito de otimização integrada de produto, julgue o
item que se segue.

No projeto modular, a arquitetura é gerada a partir de subsistemas que são projetados
de forma independente, mas que funcionam integralmente juntos.

( ) Certo ( ) Errado

7

8



18/02/2022

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 6 - (SLUDF - 2019) A respeito de otimização integrada de produto, julgue o
item que se segue.

O ecodesign visa à minimização de eventuais impactos ambientais que possam
decorrer do produto ao longo de seu ciclo de vida.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 7 - (SLUDF - 2019) O método desdobramento da função qualidade — QFD
(Quality Function Deployment) —, também conhecido como método das matrizes,
criado por japoneses no fim dos anos 60 do século passado, é considerado um dos
mais importantes métodos utilizados no processo de desenvolvimento de produtos.
Uma das matrizes que o compõem é a chamada casa da qualidade. A respeito de
aspectos relacionados a esse método, julgue o item que se segue.

As inter-relações entre os diversos requisitos dos clientes são identificadas no
denominado telhado da casa da qualidade.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe

Fonte: Baxter (2000)

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 7 - (SLUDF - 2019) O método desdobramento da função qualidade — QFD
(Quality Function Deployment) —, também conhecido como método das matrizes,
criado por japoneses no fim dos anos 60 do século passado, é considerado um dos
mais importantes métodos utilizados no processo de desenvolvimento de produtos.
Uma das matrizes que o compõem é a chamada casa da qualidade. A respeito de
aspectos relacionados a esse método, julgue o item que se segue.

As inter-relações entre os diversos requisitos dos clientes são identificadas no
denominado telhado da casa da qualidade.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 8 - (SLUDF - 2019) O método desdobramento da função qualidade — QFD
(Quality Function Deployment) —, também conhecido como método das matrizes,
criado por japoneses no fim dos anos 60 do século passado, é considerado um dos
mais importantes métodos utilizados no processo de desenvolvimento de produtos.
Uma das matrizes que o compõem é a chamada casa da qualidade. A respeito de
aspectos relacionados a esse método, julgue o item que se segue.

A parte central da matriz casa da qualidade destina-se a estabelecer a relação entre
requisitos dos clientes e requisitos de projeto, originando-se dessa relação uma lista
aleatória de especificações de projeto.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 9 - (SLUDF - 2019) O método desdobramento da função qualidade — QFD
(Quality Function Deployment) —, também conhecido como método das matrizes,
criado por japoneses no fim dos anos 60 do século passado, é considerado um dos
mais importantes métodos utilizados no processo de desenvolvimento de produtos.
Uma das matrizes que o compõem é a chamada casa da qualidade. A respeito de
aspectos relacionados a esse método, julgue o item que se segue.

As características da qualidade do produto consistem em atributos do produto
destinados a atender os requisitos dos clientes.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 10 - (SLUDF - 2019) O método desdobramento da função qualidade — QFD
(Quality Function Deployment) —, também conhecido como método das matrizes,
criado por japoneses no fim dos anos 60 do século passado, é considerado um dos
mais importantes métodos utilizados no processo de desenvolvimento de produtos.
Uma das matrizes que o compõem é a chamada casa da qualidade. A respeito de
aspectos relacionados a esse método, julgue o item que se segue.

No início do processo de aplicação do método QFD, na casa da qualidade, as
necessidades dos clientes são convertidas em requisitos dos clientes.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 11 - (SLUDF - 2019) O método desdobramento da função qualidade — QFD
(Quality Function Deployment) —, também conhecido como método das matrizes,
criado por japoneses no fim dos anos 60 do século passado, é considerado um dos
mais importantes métodos utilizados no processo de desenvolvimento de produtos.
Uma das matrizes que o compõem é a chamada casa da qualidade. A respeito de
aspectos relacionados a esse método, julgue o item que se segue.

O método QFD engloba, no total, quatro matrizes.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 12 - (SLUDF - 2019) Acerca da metodologia de desenvolvimento de produtos,
julgue o item a seguir

Na fase de projeto detalhado, a estrutura do produto é finalizada e os procedimentos
de montagem são testados para verificação de inconformidades no processo de
produção.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 13 - (SLUDF - 2019) Acerca da metodologia de desenvolvimento de produtos,
julgue o item a seguir

Na fase de projeto preliminar, avaliam-se tanto a capacidade de fabricação dos
componentes pelas manufaturas interna e externa quanto à viabilidade econômica do
produto.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 14 - (SLUDF - 2019) Acerca da metodologia de desenvolvimento de produtos,
julgue o item a seguir

Na fase de projeto preliminar, avaliam-se tanto a capacidade de fabricação dos
componentes pelas manufaturas interna e externa quanto à viabilidade econômica do
produto.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 15 - (SLUDF - 2019) Acerca da metodologia de desenvolvimento de produtos,
julgue o item a seguir

Na fase de projeto informacional, são definidas as especificações de projeto dos
produtos, as quais servirão de base para decisões a serem tomadas nas fases seguintes
do processo de desenvolvimento dos produtos.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 16 - (SLUDF - 2019) Nos hospitais de uma rede hospitalar com o mesmo perfil
de atendimento, identificou-se que o tempo de setup de um leito recém-desocupado
era de 50 minutos e, com base nisso, definiu-se esse tempo como valor de referência
para o controle desse serviço em toda a rede.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O gráfico de controle mais adequado para o controle da qualidade do atendimento aos
pacientes dessa rede hospitalar é o gráfico de controle por batelada.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 17 - (SLUDF - 2019) Julgue o próximo item, com relação a conceitos de gestão
da qualidade.

A norma de qualidade que visa à certificação apresenta enfoque na gestão de riscos, a
fim de avaliar e eliminar o risco da não conformidade de produtos e serviços.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 18 - (SLUDF - 2019) Julgue o próximo item, com relação a conceitos de gestão
da qualidade.

O zero defeito é um princípio da qualidade que consiste na prevenção e na detecção
de defeitos por meio de inspeção somente após o processo produtivo.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 19 - (SLUDF - 2019) Julgue o próximo item, com relação a conceitos de gestão
da qualidade.

SIPOC é uma ferramenta de apoio na definição da unidade de negócios, que constitui o
primeiro passo para a implantação do sistema de gestão da qualidade.

( ) Certo ( ) Errado

23

24



18/02/2022

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 20 - (SLUDF - 2019) Julgue o próximo item, com relação a conceitos de
gestão da qualidade.

Qualidade do produto pode ser definida como um conjunto de parâmetros do
produto, tais como desempenho, características complementares, manutenibilidade,
conformidade, confiabilidade, estética e qualidade percebida.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 21 - (SLUDF - 2019) Acerca da gestão de processos, julgue o item
subsequente.

A reestruturação dos processos organizacionais requer uma análise da visão de
processos que seja apoiada na tecnologia de informação para automatização das
atividades, visando-se à eficiência desses processos.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 22 - (SLUDF - 2019) Acerca da gestão de processos, julgue o item
subsequente.

O ciclo de melhoria dos processos tem como objetivo revisar a estrutura
organizacional existente, a partir de estudos de entendimento dos processos, suas
relações e seus principais problemas. O output do estudo da melhoria dos processos é
um redesenho que indica a melhor forma de execução dos processos e, se houver
necessidade, a adequação da estrutura organizacional para uma gestão mais eficiente.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 23 - (SLUDF - 2019) Acerca da gestão de processos, julgue o item
subsequente.

A gestão de processos envolve o planejamento e a modelagem dos processos contidos
na cadeia de valor da organização, isto é, aqueles necessários para que a organização
entregue valor ao cliente.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 24 - (SLUDF - 2019) Acerca da gestão de processos, julgue o item
subsequente.

Os handoffs são considerados qualquer ponto de um processo em que a informação
ou o trabalho passe de uma função para outra.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 25 - (SLUDF - 2019) Acerca da gestão de processos, julgue o item
subsequente.

Uma forma de gerenciamento desestruturada dos estudos dos processos tende a
acarretar handoffs ineficientes nos processos, problemas de qualidade e trabalhos
desconexos.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 26 - (SLUDF - 2019) Pedro resolveu montar um disk pizza, um modelo de
negócio que envolve funções de manufatura e serviços ao mesmo tempo.
Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, com relação à gestão do
sistema de produção.

O lead time do processo de produção da pizza é o tempo gasto para produzi-la.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 27 - (EMAP - 2018) Com relação à gestão de riscos, julgue o item
subsecutivo.

As cores utilizadas nos locais de trabalho não devem distrair, confundir nem cansar os
trabalhadores na identificação dos riscos existentes. Nesse sentido, a utilização de
cores na segurança do trabalho visa alertar e eliminar os riscos.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 28 - (UNB - 2018) A respeito de gestão ambiental, julgue o item a seguir.

No âmbito dos negócios, o tratamento da variável ambiental depende do grau de
conscientização da alta administração em matéria ambiental.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 29 - (UNB - 2018) A respeito de gestão ambiental, julgue o item a seguir.

A principal preocupação da gestão ambiental refere-se aos resíduos dos sistemas
produtivos, a como se dão a sua disposição final e seus tratamentos, e também aos
efluentes resultantes desse processo.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 30 - (UNB - 2018) A respeito de gestão ambiental, julgue o item a seguir.

Os objetivos da gestão ambiental incluem dotar a empresa de instrumentos que
permitam reduzir danos ao meio ambiente, mesmo que os benefícios advindos não
excedam os custos de implantação.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 31 - (UNB - 2018) A respeito de gestão ambiental, julgue o item a seguir.

Nas unidades produtivas, a gestão ambiental envolve atividades de planejamento e
organização do tratamento da variável ambiental pela empresa, visando alcançar
metas ecológicas específicas.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 32 - (UNB - 2018) Com relação à gestão da informação de produção, julgue o
item que se segue.

Novas tecnologias e serviços que afetam diretamente os negócios estão surgindo no
mercado, como, por exemplo, a computação em nuvem, a oferta de softwares como
serviços disponíveis on-line e as plataformas móveis digitais como opção ao
computador pessoal.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 33 - (UNB - 2018) No que se refere à gestão da informação de produção,
julgue o item seguinte.

No benchmarking, as melhores práticas utilizadas por empresas reconhecidas no
mercado são reproduzidas por outra empresa, com o objetivo de conduzir à melhoria
de seu desempenho, no que tange aos produtos e serviços, processos, custos e prazos.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 34 - (UNB - 2018) Julgue o próximo item, a respeito da gestão da tecnologia.

Os sistemas tecnológicos de informações gerenciais devem fornecer aos gestores
subsídios para a tomada de decisão, bem como para correção de possíveis problemas
nas atividades de planejamento e controle.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 35 - (UNB - 2018) A respeito de BSC (balanced scorecard), julgue os itens que
se seguem.

Embora, em sua montagem, o BSC contemple quatro perspectivas, o seu resultado
comporá um mapa cujo foco se limitará às estratégias operacionais da organização
considerada.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 36 - (UNB - 2018) A respeito de BSC (balanced scorecard), julgue os itens que
se seguem.

A respeito de BSC (balanced scorecard), julgue os itens que se seguem.

São quatro as perspectivas do BSC: financeira, de mercado, de processos internos e de
clientes.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 37 - (UNB - 2018) Julgue o item a seguir, acerca de cadeia de valor.

As empresas devem implementar estratégias que solidifiquem, em todos os seus
stakeholders, a lógica de que o conceito de cadeia de valor reforça o vínculo entre
processos e desempenho.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 37 - (UNB - 2018) A respeito de gestão do produto, julgue o seguinte item.

No desenvolvimento de um produto complexo, ainda que seja nas primeiras fases,
devem-se incluir informações sobre oportunidades de mercado, movimentos
competitivos e estudos quantificados relativos à necessidade de investimento e
impactos financeiros, entre outros itens.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 38 - (UNB - 2018) A respeito da qualidade na prestação de serviços em
organizações, julgue o item que se segue.

No gerenciamento da qualidade de serviços, as seguintes dimensões devem ser
observadas: instalações físicas, serviços explícitos, materiais e serviços
complementares.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 39 - (UNB - 2018) A respeito da qualidade na prestação de serviços em
organizações, julgue o item que se segue.

A gestão da qualidade em serviços requer a presença física do usuário durante a
prestação do serviço, uma vez que se baseia na simultaneidade da prestação e do
consumo de serviços.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 40 - (UNB - 2018) A respeito da qualidade na prestação de serviços em
organizações, julgue o item que se segue.

A certificação de conformidade na prestação de serviços visa assegurar que o serviço
prestado seja efetivamente equivalente ao nível de qualidade planejado.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 41 - (UNB - 2018) A respeito das boas práticas na gestão da qualidade total
(GQT), julgue o item a seguir.

A GQT fundamenta-se em um modelo fechado de organização, com equipes internas e
hierarquia centralizada.

(     ) Certo      (     ) Errado 

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 42 - (UNB - 2018) A respeito das boas práticas na gestão da qualidade total
(GQT), julgue o item a seguir.

A denominada mentalidade zero defeito consiste na prevenção e na detecção de
defeitos por meio de inspeção a ser realizada após a produção.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 43 - (UNB - 2018) A respeito das boas práticas na gestão da qualidade total
(GQT), julgue o item a seguir.

O gestor deve observar as práticas adotadas por outras organizações parceiras e
concorrentes, técnica conhecida como benchmarking.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 44 - (UNB - 2018) A respeito das boas práticas na gestão da qualidade total 
(GQT), julgue o item a seguir.

No modelo de gestão baseado na qualidade total, promover a qualidade é
responsabilidade exclusiva do departamento de qualidade da organização.

(     ) Certo      (     ) Errado 
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 45 - (UNB - 2018) A respeito de gestão da produção, julgue o item
subsecutivo.

A Internet das coisas (IoT), fusão de redes de informação e de redes físicas, permite
monitorar operações ou processos por meio da comparação entre o que é executado e
o que foi previamente planejado.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 46 - (UNB - 2018) A respeito de gestão da produção, julgue o item
subsecutivo.

As decisões de estrutura para a operação incluem a forma de prever e monitorar as 
demandas.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 47 - (UNB - 2018) Determinado hospital de grande porte gasta, em média, 2 h
30 min para realizar o serviço de limpeza de um leito recém-desocupado. Tendo em
vista que o tempo gasto nos processos necessários à liberação de leitos para
reocupação — tais como alta de pacientes, acionamento do serviço de limpeza, a
limpeza propriamente dita, verificação da qualidade da limpeza, entre outros — afeta
diretamente a capacidade de arrecadação de receitas de um hospital, julgue o item
que se segue, relativos à situação hipotética apresentada. Caso o hospital em questão
constate que o processo de limpeza de leitos recém-desocupados é o de maior
potencial de ganhos, bastará a realização de levantamento para identificação de
eventos de desperdício de tempo para a construção de um gráfico de Pareto.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 47 - (UNB - 2018) Caso o hospital em questão constate que o processo de
limpeza de leitos recém-desocupados é o de maior potencial de ganhos, bastará a
realização de levantamento para identificação de eventos de desperdício de tempo
para a construção de um gráfico de Pareto.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 48 - (UNB - 2018) Ao completar setenta anos de existência, determinada
organização, que tem como atividade finalística a produção de vestimentas
profissionais para grandes empresas, foi transferida para um galpão próprio, de 800
m2, onde pôde finalmente automatizar a linha de produção.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Com a automatização da linha de produção, 100% dos produtos oferecidos aos clientes
dessa empresa passarão a apresentar conformidade, uma das dimensões essenciais da
qualidade de produtos.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 49 - (INPI - 2014) Julgue o item acerca de embalagens de distribuição

O palete é, em geral, projetado para ser movimentado mecanicamente por meio de
guindastes, empilhadeiras ou veículos de garfo, e tem por objetivo a unitização da
carga e a redução do tempo de movimentação.

( ) Certo ( ) Errado

55

56



18/02/2022

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 50 - (INPI - 2014) Julgue o item acerca de embalagens de distribuição

Embalagens de distribuição física são aquelas que alcançam o consumidor, como as 
embalagens primárias e secundárias.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
As embalagens podem ser classificadas de acordo com a sua função:

1.Embalagem Primária é aquela que contém o produto
2.Embalagem Secundária é o contenedor que protege a embalagem primária
3.Embalagem Terciária são as caixas de papelão, plástico ou madeira, onde o produto
é colocado com a embalagem secundária
4.Embalagem Quartenária envolve o contenedor e facilita a movimentação e
armazenagem,
5.Embalagem de quinto nível, são as embalagens conteinerizadas, para envio a longas
distâncias.
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Ou de acordo finalidade:

1.De consumo - embalagens que alcançam o consumidor ( primária e/ou secundária).
2.Expositora – Além de transportar o produto, tem a finalidade de expor o mesmo
3.De distribuição Física- É a embalagem destinada a proteger o produto do
transporte, carga e descarga, etc.
4.De transporte e exportação - É a embalagem que protege o produto nos diversos
modais pelos quais ele irá passar
5.Industrial ou de movimentação. É a embalagem que protege o material durante a
estocagem e movimentação
6.De armazenagem - Tem a finalidade de proteger o material dos agentes externos

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 50 - (INPI - 2014) Julgue o item acerca de embalagens de distribuição

Embalagens de distribuição física são aquelas que alcançam o consumidor, como as
embalagens primárias e secundárias.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 51 - (INPI - 2014) Acerca da estrutura física de depósitos, das operações de
carga e descarga, e do empilhamento de artigos, julgue o item subsequente.

Espaço físico, recursos de informática, equipamentos de carga e descarga, pessoas e
procedimentos normalizados são elementos envolvidos no recebimento de materiais.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 52 - (INPI - 2014) Acerca da estrutura física de depósitos, das operações de
carga e descarga, e do empilhamento de artigos, julgue o item subsequente.

O recebimento de materiais requer que se avalie se os materiais desembarcados
correspondem efetivamente às necessidades da empresa, sendo a devolução de
materiais fora da especificação da cotação de preços para compra uma das atribuições
básicas dessa operação.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 53 - (INPI - 2014) Acerca da estrutura física de depósitos, das operações de 
carga e descarga, e do empilhamento de artigos, julgue o item subsequente.

Para o empilhamento de itens em prateleiras no depósito, a altura da prateleira deve 
viabilizar a ocupação vertical, considerados, principalmente, o peso dos materiais e as 
limitações de alcance das empilhadeiras.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 54 - (INPI - 2014) Com relação aos transportadores de superfície sem fim ou 
transportadores contínuos, julgue o item a seguir.

As correias, esteiras, guindaste e empilhadeiras são considerados transportadores de 
superfície sem fim.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 55 - (INPI - 2014) Com relação aos transportadores de superfície sem fim ou
transportadores contínuos, julgue o item a seguir.

As esteiras transportadoras, empregadas nesse tipo de transportador, podem ser
classificadas de acordo com o tipo de acionamento — energia ou gravidade — e de
movimento — roletes ou correias.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 56 - (INPI - 2014) Com relação aos transportadores de superfície sem fim ou
transportadores contínuos, julgue o item a seguir.

Esses transportadores são frequentemente empregados em terminais de carga de
mineração, em armazéns de granéis e em terminais de recepção e expedição de
mercadorias.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 57 - (INPI - 2014) Com relação aos transportadores de superfície sem fim ou
transportadores contínuos, julgue o item a seguir.

Os referidos transportadores são apropriados para produtos do tipo granel ou bens do
tipo commodities, não sendo utilizados para produtos do tipo manufaturados.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 58 - (INPI - 2014) Considerando a importância do transporte para o
desenvolvimento das atividades produtivas industriais e comerciais de uma região,
julgue o item a seguir.

A inclusão de via rodoviária em um porto que conte unicamente com a via ferroviária
para fluxo de carga aumenta a hinterlândia desse porto.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 59 - (INPI - 2014) Produtos e serviços são usualmente a primeira coisa que os clientes veem em uma
empresa, logo, além do mérito intrínseco do projeto de seus produtos ou serviços, o desenvolvimento contínuo
desses projetos e a criação de projetos totalmente novos também ajudam a definir a posição competitiva de
uma organização. Os gerentes de produção nem sempre têm a responsabilidade direta pelo projeto do produto
ou serviço, mas sempre têm a responsabilidade indireta de fornecer as informações e as recomendações das
quais depende o sucesso do desenvolvimento do produto ou serviço.
Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston. Administração da Produção. 2.a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p.
138.
Considerando as informações acima e os diversos aspectos a elas relacionados, julgue o item que se segue.

A função formal de pesquisa e desenvolvimento é comumente encontrada nas organizações que produzem
produtos.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 60 - (INPI - 2014) Produtos e serviços são usualmente a primeira coisa que os clientes veem em uma
empresa, logo, além do mérito intrínseco do projeto de seus produtos ou serviços, o desenvolvimento contínuo
desses projetos e a criação de projetos totalmente novos também ajudam a definir a posição competitiva de
uma organização. Os gerentes de produção nem sempre têm a responsabilidade direta pelo projeto do produto
ou serviço, mas sempre têm a responsabilidade indireta de fornecer as informações e as recomendações das
quais depende o sucesso do desenvolvimento do produto ou serviço.
Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston. Administração da Produção. 2.a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p.
138.
Considerando as informações acima e os diversos aspectos a elas relacionados, julgue o item que se segue.

A função formal de pesquisa e desenvolvimento é amplamente encontrada em empresas de prestação de
serviços.

( ) Certo ( ) Errado

69

70



18/02/2022

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 61 - (ANTT - 2013) Julgue o item seguinte, relativo a conceito de qualidade,
produtividade e a ferramentas de gestão.

O atendimento a expectativas de um indivíduo quanto a um produto ou serviço reflete
um ato de qualidade.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 62 - (ANTT - 2013) Com relação aos conceitos de logística, julgue o item
subsequente.

No que concerne à logística empresarial, as informações acerca das operações
relativas aos materiais são tratadas pela tecnologia da informação, não sendo,
portanto, parte do sistema logístico.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 63 - (ANTT - 2013) Com relação aos conceitos de logística, julgue o item
subsequente.

O modelo de integração logística proposto por Bowersox baseia-se em evidências de
alto nível de flexibilidade, em que os executivos buscam atingir as metas e os objetivos
da organização e de sua capacitação gerencial.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 64 - (ANTT - 2013) Com relação aos conceitos de logística, julgue o item
subsequente.

Terminais multimodais são aqueles que operam com mais de um modal de transporte,
sejam os fluxos intercambiáveis ou não. Em caso de emprego de mais de um modal, a
operação ocorrerá com conhecimentos de carga separados para cada modalidade.

( ) Certo ( ) Errado

73

74



18/02/2022

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 65 - (ANTT - 2013) Acerca dos conceitos de terminais de carga, julgue o item a
seguir.

Os componentes de um terminal de cargas podem ser classificados em espaciais e
temporais. Os componentes espaciais, como os estacionamentos de espera, possuem
área física, mas não realizam processos, enquanto os componentes temporais, como
descarregador de veículos, possuem área física e executam operações.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 66 - (ANTT - 2013) Acerca da utilização de ferramentas para análise e
melhoria de processos em uma organização, julgue o item subsequente.

A matriz GUT considera gravidade, urgência e tendência como fatores a serem
ponderados na priorização de problemas.

( ) Certo ( ) Errado
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Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 67 - (ANTT - 2013) No que concerne à utilização do transporte intermodal e
do multimodal, julgue o item subsequente.

No transporte multimodal, as cargas transportadas ficam sob a responsabilidade de
um único prestador de serviços, mediante documento único de transporte.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 68 - (ANTT - 2013) No que concerne à utilização do transporte intermodal e
do multimodal, julgue o item subsequente.

De acordo com a legislação brasileira, o transporte intermodal e o multimodal são
sinônimos, e ambos se referem a qualquer operação de transporte que utilize mais de
um modo de transporte.

( ) Certo ( ) Errado

77

78



18/02/2022

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 69 - (ANTT - 2013) No que concerne à utilização do transporte intermodal e
do multimodal, julgue o item subsequente.

O valor agregado pelo transporte é função do grau de integração do sistema de
transporte com outras funções logísticas. Sendo assim, cada modo de transporte pode
contribuir com o aumento do valor agregado quando as operações se realizam em um
sistema multimodal bem estruturado.

( ) Certo ( ) Errado

Aula de Resolução de Questões – Banca Cebraspe
Prof. Daniel Almeida

Resolução de Questões - Cebraspe
Questão 70 - (ANTT - 2013) Segundo o PNLT (2007), a participação percentual do
modo ferroviário na matriz de transporte de cargas no Brasil é, aproximadamente, três
vezes menor que a da Rússia. Com referência a esse assunto, julgue o seguinte item.

Em geral, o modo de transporte ferroviário mostra-se mais vantajoso economicamente
e mais indicado para o transporte de mercadorias em distâncias médias e grandes que
para curtas distâncias.

( ) Certo ( ) Errado
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OBRIGADO

Prof. Daniel Almeida

CONTABILIDADE GERENCIAL
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Prof.

(CESPE) A análise de balanços não é considerada uma técnica
contábil, tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da
administração financeira.

Prof.

(CESPE) A contabilidade tem como principal objetivo o fornecimento de
informações que proporcionem aos seus mais diversos usuários — seja
internos, seja externos — utilidade no processo de tomada de decisões.
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Prof.

(CESPE) O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações
úteis sobre o patrimônio da entidade para finalidades diversas, entre as
quais, planejamento, controle e auxílio no processo decisório.

Prof.

Na fiscalização de uma sociedade anônima comercial, após o seu
primeiro ano de funcionamento, verificou-se que a empresa possuía

• capital subscrito no valor de R$ 2.000;
• capital realizado no valor de R$ 1.700;
• capital de terceiros no valor de R$ 600;
• prejuízo acumulado no valor de R$ 300.

Constatou-se, ainda, que não havia reservas, ações em tesouraria nem
ajuste de avaliação patrimonial nas demonstrações contábeis da
sociedade.

(CESPE) Nessa situação hipotética, o valor do capital total à disposição
da sociedade é igual a R$ 2.000.
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Prof.

Prof.

(CESPE) Situação líquida e patrimônio líquido são expressões
sinônimas, mas a primeira é mais adequada para expressar o estado
patrimonial da entidade, enquanto a segunda é de utilização obrigatória
no balanço patrimonial.
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Prof.

(CESPE) Uma entidade cujos bens e direitos somem R$ 2 milhões e
que possua obrigações que totalizem R$ 5 milhões estará em uma
situação líquida que pode ser definida como ativo a descoberto ou
deficitária.

Prof.

(CESPE) Quando o passivo é igual ao ativo subtraído do patrimônio
líquido, sendo todos maiores que zero, tem-se a situação patrimonial
conhecida como positiva, ativa ou superavitária.
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Prof.

(CESPE) Um dos objetivos da Contabilidade é o controle patrimonial,
que se dá a partir do registro adequado dos fatos que alteram os seus
elementos. No controle do patrimônio, a riqueza líquida de uma
entidade ao final de um período pode ser obtida pelo confronto de bens,
direitos e obrigações.

Prof.

(CESPE) A existência de prejuízo acumulado não garante que a
companhia esteja em situação líquida negativa.
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Prof.

(CESPE) Classificam-se no grupo de ativos não circulantes apenas os
direitos com vencimento superior a um exercício social após o
levantamento do balanço patrimonial.

Prof.

(CESPE) As contas de ativo e de despesas serão debitadas sempre
que for necessário aumentar os seus saldos, e serão creditadas quando
a intenção for diminuí-los. Já as contas de passivo e de receitas
seguem mecanismo inverso.
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Prof.

(CESPE) A conta perdas estimadas por redução ao valor realizável
líquido, componente do subgrupo estoques, tem natureza credora,
apesar de figurar no ativo.

Prof.

(CESPE) Assinaturas de contratos de compra e venda com
fornecedores e compra de mercadorias a prazo são exemplos de fatos
administrativos e que, portanto, devem ser contabilizados.
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Prof.

(CESPE) A compra de uma mercadoria à vista, com desconto
incondicional, é um fato contábil misto que aumenta o patrimônio da
entidade.

Prof.

(CESPE) Situação hipotética: Em 30 de junho de 2015, o livro diário
de determinada empresa registrou a seguinte partida dobrada.

débito despesas com seguros R$ 2.000,00
crédito prêmios de seguros a apropriar R$ 2.000,00

Assertiva: Nesse caso, as informações se referem a um lançamento
de ajuste — decorrente da aplicação do princípio da competência —
para reconhecimento da despesa com o prêmio de seguros, que havia
sido pago antecipadamente.
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Prof.

(CESPE) Em uma empresa que faz controle por inventário
permanentemente, a contabilização realizada no ato da compra de
mercadorias a prazo, com juros identificáveis e embutidos, gera um fato
contábil modificativo.

Prof.

(CESPE) Considere que uma fábrica tenha realizado a compra de
matérias-primas por R$ 200.000, dividindo esse valor em quatro
prestações mensais, iguais e consecutivas, e tendo pagado a primeira
prestação no ato da compra. Caso a compra tivesse sido à vista, o valor
desembolsado seria de R$ 190.000. Desconsiderando-se eventual
tributação, é correto afirmar que o evento em questão é um fato contábil
permutativo.
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Prof.

Julgue os itens subsequentes, relativos às seguintes contas: caixa;
reservas de lucros; fornecedores; aplicações financeiras; duplicatas a
receber; encargos financeiros a transcorrer; duplicatas descontadas;
imobilizado; capital social; estoques; impostos e contribuições a
recolher; empréstimos e financiamentos; receitas financeiras a
transcorrer.

(CESPE) No rol de contas em questão, o número de contas de
natureza devedora é maior que o das de natureza credora.

Prof.

(CESPE) Considere que o prêmio total de um seguro contra incêndio,
contratado em 1.º de julho de determinado ano e com vigência de 12
meses, seja de R$ 3.000,00, com pagamento de 50% à vista e o
restante em 12 parcelas mensais. Nesse caso, o valor ativado
inicialmente será de R$ 3.000,00 e o impacto sobre o resultado final do
exercício do ano em questão corresponderá a uma despesa de R$
1.500,00.
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Prof.

Prof.

(CESPE) A antecipação de salários a funcionários resulta em registro a
débito de despesas e em registro a crédito de uma conta de ativo.
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Prof.

(CESPE) A compra à vista de um terreno no valor de R$ 80.000,00
altera a composição qualitativa dos elementos que integram o
patrimônio de uma empresa, sem afetar, contudo, a situação
patrimonial líquida.

Prof.

(CESPE) A compra de um veículo no valor de R$ 50.000,00, por meio
de financiamento em 36 parcelas, com juros de 2% ao mês, sem
entrada, caracteriza fato contábil permutativo.
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Prof.

(CESPE) A venda à vista de um terreno, com ganho de 80% sobre o
valor de aquisição, impactará, quantitativamente, mas não
qualitativamente, o patrimônio da entidade.

Prof.

(CESPE) O lançamento a seguir pode corresponder corretamente à
venda de mercadorias a um cliente que havia efetuado um
adiantamento à conta da operação.

D – bancos R$ 100.000,00
D – adiantamento de clientes R$ 50.000,00
C – clientes R$ 150.000,00
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Prof.

(CESPE) A amortização de dívida com desconto é evento que provoca
os seguintes impactos no patrimônio da entidade que efetuou o
pagamento: crédito em conta de disponibilidades, débito em conta de
passivo e débito em conta de resultado pelo reconhecimento de
despesa financeira.

Prof.

(CESPE) A transferência de recursos do caixa da empresa para uma
aplicação de renda variável constitui exemplo de fato contábil
modificativo aumentativo.
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Prof.

(CESPE) O recebimento do valor relativo a um título de crédito em
atraso, acrescido de juros, é um fato patrimonial permutativo-
modificativo, pois representa uma troca de ativos e produz impacto
sobre o patrimônio líquido da entidade.

Prof.

(CESPE) Considere que uma sociedade empresária tenha contratado
com seu cliente a prestação de um serviço, que será entregue em
sessenta dias, e que tenha recebido uma parcela do valor contratado
como sinal. Nessa situação, é correto afirmar que há um aumento no
ativo e no passivo dessa sociedade empresária no mesmo valor
recebido.
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Prof.

(CESPE) No lançamento contábil, é permitido o uso de código de
histórico padronizado, desde que esteja baseado em tabela auxiliar que
contenha os códigos e respectivos textos padrão.

Prof.

(CESPE) As demonstrações contábeis das sociedades anônimas de
capital fechado têm de ser elaboradas de acordo com as mesmas
normas aplicáveis às sociedades anônimas de capital aberto expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários.
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Prof.

(CESPE) As contas permitem o registro dos fatos administrativos do dia
a dia da entidade, os quais, por sua vez, são fundamentais para a
elaboração das demonstrações contábeis e para o cumprimento dos
objetivos da contabilidade.

Prof.

(CESPE) As receitas e as despesas provocam variações patrimoniais,
aumentando ou diminuindo o patrimônio líquido; por essa razão,
segundo a teoria patrimonialista, elas são classificadas como contas
patrimoniais.
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Prof.

(CESPE) As contas de receitas e despesas são contas de resultado,
também denominadas de contas temporárias, pois seus saldos são
encerrados para a apuração do resultado da entidade.

Prof.

Determinada empresa levantou as informações mostradas a seguir
(valores em reais), referentes às operações realizadas no mês de julho
de 2016.

receitas realizadas e não recebidas 180.000
receitas recebidas antecipadamente e não realizadas 150.000
despesas incorridas e pagas 100.000
receitas realizadas e recebidas 90.000
despesas incorridas e não pagas 80.000
despesas pagas antecipadamente e não incorridas 60.000

(CESPE) Com base nessas informações, é correto afirmar que, de
acordo com o regime de competência, a referida empresa obteve lucro
de R$ 90.000.
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Prof.

Prof.

(CESPE) O balancete de verificação é um resumo ordenado de todas
as contas utilizadas pela contabilidade da entidade que o apresenta,
destinando-se a detectar todos os possíveis erros de contabilização
eventualmente ocorridos.
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Prof.

(CESPE) A apresentação de determinado balancete de verificação com
valores diferentes para o total de débitos e créditos constitui evidência
de inversão entre a conta credora e a conta devedora em pelo menos
um dos lançamentos contábeis.

Prof.

(CESPE) O balancete de verificação pode ser levantado em modelos
que vão de um mínimo de duas colunas a um máximo de seis colunas.
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Prof.

(CESPE) Em um balancete de seis colunas, apresentam-se,
inicialmente, os saldos existentes nas rubricas contábeis no final do
período anterior, seguidos da letra D ou C, que indicam se o referido
saldo é devedor ou credor, respectivamente.

Prof.
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Prof.

(CESPE) O balancete de verificação deve ser obrigatoriamente
elaborado a cada mês.

Prof.

(CESPE) O balancete de verificação inclui as contas patrimoniais e as
contas de resultado.
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Prof.

(CESPE) O balancete de verificação não é obrigatório pela legislação
comercial e societária; no entanto, com periodicidade de elaboração
recomendada como mensal, ele é amplamente utilizado para
verificação dos saldos das contas constantes do livro-razão.

Prof.

(CESPE) Os modelos de balancetes de verificação utilizados incluem o
de oito colunas, que demonstra os saldos anteriores, o movimento, os
saldos do período e os saldos atuais.
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Prof.

(CESPE) O balancete de verificação é, na prática, uma relação de
contas patrimoniais, de resultado e de compensação, com seus
respectivos saldos, extraídos dos registros contábeis em determinada
época.

Prof.

(CESPE) O balancete de verificação, procedimento dispensável para a
apuração do resultado do exercício, destina-se com exclusividade aos
usuários externos à entidade.

129

130



18/02/2022

Prof.

(CESPE) Uma das finalidades do balancete de verificação é demonstrar
a correta aplicação do método das partidas dobradas, pois o total
devedor deve ser igual ao total credor, ou seja, para cada débito em
uma ou mais contas deve haver crédito de igual valor em uma ou mais
contas.

Prof.

(CESPE) Os documentos base para a elaboração do balancete de
verificação são o livro diário, de onde são extraídos os saldos finais das
contas, e o livro razão, no qual estão demonstradas as movimentações
contábeis.
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Prof.

(CESPE) O balancete de verificação é feito a partir da extração dos
saldos contidos no livro diário.

Prof.

(CESPE) As aplicações de recursos são representadas por meio de
débitos em determinadas rubricas contábeis, enquanto as origens dos
recursos aplicados provocam registro a crédito em outras rubricas.
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Prof.

(CESPE) A aquisição de bens para comercialização a prazo e com
juros é um exemplo de partida de segunda fórmula.

Prof.

(CESPE) Em uma venda de mercadoria, ocorre a baixa, a crédito, da
mercadoria vendida, em contrapartida à correspondente conta de
receita por venda de mercadorias.
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Prof.

(CESPE) A existência de um conjunto de levantamentos refletindo um
elemento ou componente formado ou em formação pertencente a um
patrimônio, expresso geralmente em moeda corrente, é inerente ao
método das partidas dobradas.

Prof.

(CESPE) Por ocasião das competências mensais, os saldos das contas
“encargos financeiros a transcorrer” e “receitas financeiras a
transcorrer” serão reduzidos mediante lançamentos feitos em contas de
despesas financeiras e de receitas financeiras, respectivamente.
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Prof.

(CESPE) Em algumas atividades, é comum que o cliente realize um
adiantamento ao fornecedor, por conta do bem ou do serviço que lhe
será entregue. Quando do efetivo recebimento do adiantamento, o
fornecedor, em cumprimento ao regime de caixa, deverá lançar em sua
contabilidade um crédito em conta de passivo, em contrapartida à conta
caixa ou equivalentes.

Prof.

(CESPE) As demonstrações financeiras de companhias abertas — as
quais devem ser auditadas por auditores independentes registrados na
Comissão de Valores Mobiliários — deverão seguir as normas
contábeis elaboradas em conformidade com os padrões internacionais
adotados nos principais mercados de valores mobiliários.
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Prof.

(CESPE) O balanço patrimonial deverá ser assinado pelos integrantes
do conselho de administração em conjunto com o contador legalmente
habilitado.

Prof.

(CESPE) As demonstrações financeiras das companhias abertas estão
sujeitas às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e,
quando necessário, serão submetidas a auditoria, realizada por
auditores internos registrados nesta comissão.
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Prof.

(CESPE) O balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser
lançados no livro razão. Ambos têm de ser assinados por técnico em
ciências contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou
sociedade empresária.

Prof.

(CESPE) A retificação de lançamento é o processo técnico de correção
de registro que tenha sido realizado com erro na escrituração contábil
da entidade e pode ser feita por meio de estorno, transferência ou
complementação.
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Prof.

(CESPE) Como formalidades intrínsecas obrigatórias, o livro diário deve
conter termo de abertura e encerramento; apresentar método de
escrituração mercantil uniforme; obedecer a rigorosa ordem cronológica
na escrituração; e não deve conter rasuras, emendas ou borrões.

Prof.

(CESPE) A conta passivo circulante é denominada conta sintética,
sendo o seu saldo obtido pelo somatório do saldo de contas analíticas.
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Prof.

(CESPE) De acordo com a teoria materialista, as contas denominadas
integrais são aquelas representativas de bens, direitos, obrigações e
situação líquida das entidades, enquanto as receitas e despesas
formam o conjunto de contas denominadas diferenciais.

Prof.

Durante o mês de abril de 2013, uma empresa que comercializa móveis de
estilo sob encomenda realizou as seguintes transações:

• pagamento antecipado de seguro contra incêndio, no valor de R$
12.000,00, com cobertura de um ano, a contar do mês de junho de 2013;
• pagamento de diversas despesas incorridas no mês, no valor de R$
23.000,00;
• recebimento antecipado de R$ 400.000,00, referentes às vendas de
móveis a serem entregues após 90 dias;
• recebimento de R$ 200.000,00, referentes às vendas a prazo realizadas
em meses anteriores;
• recebimento de R$ 80.000,00, referentes às vendas, no valor total de R$
350.000,00, de móveis do estoque e entregues no mesmo mês.

(CESPE) O resultado do mês de abril de 2013, de acordo com o regime de
competência, foi de R$ 257.000,00.
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Prof.

Prof.

(CESPE) O balancete de verificação, embora possa identificar erros
decorrentes de incorreta aplicação do método das partidas dobradas, é
ineficaz para a correção de erros constituídos por lançamentos
invertidos ou duplicados.
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Prof.

(CESPE) Lançamentos omitidos ou em duplicidade não alteram os
totais das colunas de débito e de crédito.

Prof.

(CESPE) Uma empresa que recorra a uma instituição financeira para
realizar uma operação de descontos de duplicatas deverá reconhecer,
no ato da contratação da operação, uma despesa financeira, cujo valor
será igual à diferença entre o valor das duplicatas descontadas e o
valor liberado como empréstimo pela instituição financeira.
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Prof.

Determinada entidade contratou dois funcionários para a área de
vendas no primeiro dia do mês. No dia 15 do referido mês, esses dois
funcionários receberam adiantamentos correspondentes a 30% dos
salários a que tinham direito no mês. O restante foi pago no quinto dia
útil do mês subsequente.

A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

(CESPE) Os adiantamentos pagos aos funcionários no dia 15 do
referido mês são considerados fatos modificativos porque reduzem o
ativo (saída de caixa) e reduzem o patrimônio (reconhecimento de
despesa).

OBRIGADO PELA PACIÊNCIA!

153

154



18/02/2022

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

CONTABILIDADE DE CUSTOS

Prof. Silvio Sande

t.me/profsilviosande
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Com relação à terminologia de custos, julgue o seguinte item.

A matéria-prima é considerada um investimento no momento de sua aquisição, e torna-
se custo ao ser utilizada para a geração do produto.

Prof. Silvio Sande

01. (CEBRASPE/TCE-SC/2016)

Com relação a custo fixo, custo variável e custo total, julgue o item que se segue.

Calcula-se o custo fixo unitário dividindo-se o custo fixo total pela quantidade produzida.
Assim, com o aumento da quantidade produzida, diminui-se o custo fixo unitário.

Prof. Silvio Sande

02. (CEBRASPE/TCU/2015)
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Julgue o item que se segue, acerca da classificação de custos.

Em geral, o custo variável apresenta variabilidade na quantia total e no seu valor por
unidade produzida, em função de alterações no volume da produção, ao passo que o
custo fixo não se altera dentro de determinados limites de produção, embora, seu valor,
por unidade produzida, decresça com o aumento do volume de produção.

Prof. Silvio Sande

03. (CEBRASPE/TCE-PA/2016)

Tendo em vista que os custos podem ser classificados quanto à forma de apropriação ou
quanto à variabilidade, julgue o item a seguir.

Em tese, os custos diretos correspondem aos gastos facilmente mensurados e
diretamente aplicados à produção, como, por exemplo, os referentes a mão de obra
direta e consumo de materiais diretos.

Prof. Silvio Sande

04. (CEBRASPE/TCU/2015)
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o item que se segue, é apresentada uma situação hipotética envolvendo a terminologia
aplicada à contabilidade de custos e os conceitos e as classificações de custos, seguida de
uma assertiva a ser julgada.

Em seu processo produtivo, que envolve a fabricação de mais de um produto,
determinada empresa industrial utiliza uma série de materiais de valor relativamente
insignificante. Nessa situação, tal circunstância não pode ser utilizada como justificativa
para a classificação dos referidos materiais, pela empresa, como custos indiretos de
fabricação.

Prof. Silvio Sande

05. (CEBRASPE/SEFAZ-CE/2021)

Tendo em vista que os custos podem ser classificados quanto à forma de apropriação ou
quanto à variabilidade, julgue o item a seguir.

Custos com aluguel de fábrica, mão de obra indireta, manutenção da fábrica e material
indireto devem respeitar um critério de rateio e são facilmente apropriáveis ao custo do
produto; por isso, eles constituem gastos indiretos

Prof. Silvio Sande

06. (CEBRASPE/TCU/2015)
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Com relação à contabilidade de custos, julgue o item que se segue.

A requisição de material direto ou indireto para a produção de determinado bem
representa custos de transformação.

Prof. Silvio Sande

07. (CEBRASPE/CADE/2014)

Em relação à terminologia aplicada à contabilidade de custos, julgue o item a seguir.

Custo da produção acabada e custo de produção do período são conceitos distintos e
não podem apresentar valores iguais na apuração de custos de determinado período

Prof. Silvio Sande

08. (CEBRASPE/TCE-PA/2016)
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Em relação à terminologia aplicada à contabilidade de custos, julgue o item a seguir.

O custo da produção acabada de uma fábrica consiste na soma dos custos relativos à
produção finalizada no período e não contém custos de exercícios anteriores.

Prof. Silvio Sande

09. (CEBRASPE/TCE-PA/2016)

Com relação aos sistemas de custeio para fins de controle, avaliação e gestão, julgue o
item seguinte.

Apesar de incorporar custos fixos aos custos unitários, o custeio por absorção pode
resultar no reconhecimento de gastos produtivos em volume idêntico ao custeio
variável.

Prof. Silvio Sande

10. (CEBRASPE/CODEVASF/2021)
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No que se refere à metodologia do custeio por absorção, julgue o item seguinte.

Na metodologia de custeio por absorção, as rubricas necessárias para o controle de
custos e estoques diferem no que se refere aos sistemas produtivos empregados:
produção por ordem de serviços e produção contínua, respectivamente

Prof. Silvio Sande

11. (CEBRASPE/SEFAZ-DF/2020)

Em relação aos conceitos de custos e metodologias de custeio, julgue o item a seguir.

O custeio por absorção, conhecido como custeio pleno, incorpora ao produto todos os
custos de produção e do período.

Prof. Silvio Sande

12. (CEBRASPE/ANATEL/2014)
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Com o intuito de melhorar a gestão e o controle dos seus custos de produção,
determinada empresa industrial decidiu dividir a sua unidade fabril nos seguintes seis
setores distintos, nos quais são exercidas atividades bastante específicas: Gerência geral;
Manutenção de máquinas e equipamentos; Almoxarifado; Montagem; Pintura;
Embalagem.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A divisão da unidade fabril em departamentos permitirá que alguns custos considerados
indiretos em relação aos produtos possam ser alocados diretamente em seus respectivos
departamentos

Prof. Silvio Sande

13. (CEBRASPE/SEFAZ-CE/2021)

No que se refere a métodos de custeio, julgue o item subsequente.

No método de custeio variável ou direto, somente os custos diretos são alocados aos
produtos; os indiretos, ainda que variáveis, são considerados como despesas na
demonstração dos resultados do exercício.

Prof. Silvio Sande

14. (CEBRASPE/CGE-PI/2015)
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Julgue o próximo item, a respeito da terminologia e das características da informação de
custos.

No custeio variável, os custos fixos são considerados como despesas do período.

Prof. Silvio Sande

15. (CEBRASPE/MPE-CE/2020)

Com relação aos métodos de custeio variável e por absorção, julgue o item que se segue.

Quando a produção é maior que as vendas no mesmo período contábil, o lucro líquido
obtido por meio do custeio por absorção tende a ser maior que o lucro líquido apurado
de acordo com o custeio variável.

Prof. Silvio Sande

16. (CEBRASPE/TCE-SC/2016)
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Com relação às metodologias adotadas tanto para fins de custeamento de estoques
quanto para fins meramente gerenciais, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Em 20X9, no seu último ano de exercício social, determinada
empresa apurou, antes de impostos, lucro de R$ 1.350.000, pelo método do custeio
variável, e lucro de R$ 1.125.000, pelo método do custeio por
absorção. Assertiva: Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a
empresa teve redução de estoques no período.

Prof. Silvio Sande

17. (CEBRASPE/SEFAZ-DF/2020)

Com relação aos sistemas de custeio para fins de controle, avaliação e gestão, julgue o item
seguinte.

Considere que uma empresa fabricante de um único produto, com despesas variáveis de R$ 2
por unidade vendida e sem estoques iniciais, tenha incorrido em custos de produção variáveis de
R$ 10 por unidade e em custos fixos totais de R$ 20 mil para produzir 10 mil unidades de seu
único produto. Considere, ainda, que 80% dessa produção tenha sido vendida pelo preço de R$
60. Nessa situação, a empresa atingiu um índice de margem de contribuição inferior a 60%.

Prof. Silvio Sande

18. (CEBRASPE/CODEVASF/2021)
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Acerca de receitas e custos e da relação entre esses elementos, julgue o seguinte item.

Uma empresa que produza e venda um único produto e possua custos e despesas fixas
de R$ 300.000 e custos e despesas variáveis de 40% do montante de vendas obterá lucro
se vender mais de R$ 550.000.

Prof. Silvio Sande

19. (CEBRASPE/SEDF/2017)

Com relação às metodologias adotadas tanto para fins de custeamento de estoques
quanto para fins meramente gerenciais, julgue o item que se segue.

Em seu segundo estágio, o custeio ABC atribui custos de insumos às atividades.

Prof. Silvio Sande

20. (CEBRASPE/SEFAZ-DF/2020)
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Em relação ao custeio com base em atividades (ABC), julgue o item seguinte.

O ABC minimiza as distorções provocadas pelo rateio dos custos indiretos, muito
utilizado no custeio por absorção, e está fundamentado no fato de que as atividades
consomem recursos e os produtos consomem atividades.

Prof. Silvio Sande

21. (CEBRASPE/TCE-PA/2016)

No que se refere à metodologia do custeio por absorção, julgue o item seguinte.

O custeio RKW é um tipo de custeio por absorção.

Prof. Silvio Sande

22. (CEBRASPE/SEFAZ-DF/2020)
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

23. (CESPE/MJ/2013)
Uma indústria que fabrica um único produto alcançou lucro líquido operacional de R$15.000 ao
vender 50.000 unidades desse produto, tendo obtido receita total de R$ 200.000,00. Os custos
variáveis dessa indústria consomem 60% de sua receita.

Com base nessas informações, julgue o item subsequente, considerando a análise custo-volume-
lucro.

O grau de alavancagem operacional da empresa é superior a 5.

Com relação aos sistemas de custeio para fins de controle, avaliação e gestão, julgue o
item seguinte.

Considere que uma empresa venda seu único produto a R$ 100 a unidade, que seus
custos e suas despesas fixas somem R$ 3,5 milhões, que seu índice de margem de
contribuição seja igual a 0,7 e que seu ponto de equilíbrio seja atingido quando ela fatura
R$ 5 milhões. Nessas condições, a empresa atingirá um grau de alavancagem operacional
superior a 4 quando seu índice de margem de segurança for igual a 0,5.

Prof. Silvio Sande

24. (CEBRASPE/CODEVASF/2021)
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OBRIGADO

Prof. Silvio Sande
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Probabilidade, estatística e 
matemática financeira

Jhoni Zini

Situação hipotética: Uma instituição bancária concedeu empréstimo de R$
30.000, entregues no ato, sem prazo de carência, para ser quitado pelo
sistema de amortização constante em 24 prestações mensais. A primeira
prestação vencerá um mês após a tomada do empréstimo, sendo de 2% a
taxa de juros mensais adotada pela instituição bancária. Assertiva: Nessa
situação, as prestações são decrescentes e a diferença entre duas prestações
consecutivas é igual a R$ 50.

( ) certo ( ) errado

CEBRASPE  - Analista (PGE PE)/ 2019
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Situação hipotética: Marcelo contratou empréstimo de R$ 380.000 em uma instituição
financeira que adota o sistema de amortização francês. O valor foi entregue no ato, não foi
concedido prazo de carência para o pagamento, a ser feito em 5 prestações anuais,
consecutivas e iguais. A primeira prestação vencerá um ano após a tomada do
empréstimo, sendo a taxa de juros de 10% ao ano.
Assertiva: Nessa situação, considerando-se 0,62 como valor aproximado para 1,1-5, é
correto afirmar que Marcelo pagará menos de R$ 95.000 de prestação.

( ) certo ( ) errado

CEBRASPE  - Analista (PGE PE) /2019

CEBRASPE - Analista (MPU)/2015

Julgue o item subsequente considerando que um investidor tenha aplicado R$ 10.000,00 a
juros compostos por um semestre e que 1,1 e 1,34 sejam, respectivamente, os valores
aproximados para 1,0482 e 1,056.

Se for proposta ao investidor uma taxa de juros nominal semestral de 30%, com
capitalização mensal, o valor do juro obtido com a aplicação será superior a R$ 3.300,00.

( ) certo ( ) errado
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CEBRASPE - Professor (SEDUC AL)/2021

Julgue o item a seguir, que tratam de matemática financeira.
Se a taxa de juros do cartão de crédito no Brasil for de 300% ao ano, essa quantidade será
equivalente à taxa mensal de 100. ( 2 − 1) % ao mês.

( ) certo ( ) errado

CEBRASPE - Auditor (TCE-SC)/2016 

No item que se segue, é apresentada uma situação hipotética a respeito de avaliação de
investimentos e de taxas de juros, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Um banco faz empréstimos, no regime de juros compostos, à taxa de 48% ao ano com
capitalização mensal. Nessa situação, considerando 1,6 como valor aproximado para
1,0412, é correto afirmar que a taxa efetiva anual desses empréstimos será inferior a 55%.

( ) certo ( ) errado
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CEBRASPE - ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL/2018

O tempo gasto (em dias) na preparação para determinada operação policial é uma variável
aleatória X que segue distribuição normal com média M, desconhecida, e desvio padrão igual a
3 dias. A observação de uma amostra aleatória de 100 outras operações policiais semelhantes a
essa produziu uma média amostral igual a 10 dias.

Com referência a essas informações, julgue o item que se segue, sabendo que P(Z > 2) = 0,025,
em que Z denota uma variável aleatória normal padrão.

O erro padrão da média amostral foi inferior a 0,5 dias.

CEBRASPE - ANALISTA (TJ AM)/2019

Em uma fila para atendimento, encontram-se 1.000 pessoas. Em ordem cronológica, cada
pessoa recebe uma senha para atendimento numerada de 1 a 1.000. Para a estimação do tempo
médio de espera na fila, registram-se os tempos de espera das pessoas cujas senhas são
números múltiplos de 10, ou seja, 10, 20, 30, 40, ..., 1.000.

Considerando que o coeficiente de correlação dos tempos de espera entre uma pessoa e outra
nessa fila seja igual a 0,1, e que o desvio padrão populacional dos tempos de espera seja igual a
10 minutos, julgue o item que se segue.

O erro padrão da média amostral é inferior a 4 minutos.
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CEBRASPE - ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL/2018

O tempo gasto (em dias) na preparação para determinada operação policial é uma variável
aleatória X que segue distribuição normal com média M, desconhecida, e desvio padrão igual
a 3 dias. A observação de uma amostra aleatória de 100 outras operações policiais
semelhantes a essa produziu uma média amostral igual a 10 dias.

Com referência a essas informações, julgue o item que se segue, sabendo que P(Z > 2) = 0,025,
em que Z denota uma variável aleatória normal padrão.

A expressão 10 dias ± 6 dias corresponde a um intervalo de 95% de confiança para a média
populacional M.

CEBRASPE - ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL/2018
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CEBRASPE - Analista Judiciário (TJ AM)/2019 

Para estimar a proporção de menores infratores reincidentes em determinado município,
foi realizado um levantamento estatístico. Da população-alvo desse estudo, constituída
por 10.050 menores infratores, foi retirada uma amostra aleatória simples sem reposição,
composta por 201 indivíduos. Nessa amostra foram encontrados 67 reincidentes.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.

O fator de expansão para a estimativa do total de menores reincidentes existentes nessa
população foi igual ou inferior a 40.

CEBRASPE - Analista Judiciário (TJ AM)/2019 

Para estimar a proporção de menores infratores reincidentes em determinado município,
foi realizado um levantamento estatístico. Da população-alvo desse estudo, constituída
por 10.050 menores infratores, foi retirada uma amostra aleatória simples sem reposição,
composta por 201 indivíduos. Nessa amostra foram encontrados 67 reincidentes.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.

O fator amostral relativo a esse levantamento foi inferior a 0,05.
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CEBRASPE - Analista Judiciário (TJ AM)/2019 

Em uma fila para atendimento, encontram-se 1.000 pessoas. Em ordem cronológica, cada
pessoa recebe uma senha para atendimento numerada de 1 a 1.000. Para a estimação do
tempo médio de espera na fila, registram-se os tempos de espera das pessoas cujas
senhas são números múltiplos de 10, ou seja, 10, 20, 30, 40, ..., 1.000.

Considerando que o coeficiente de correlação dos tempos de espera entre uma pessoa e
outra nessa fila seja igual a 0,1, e que o desvio padrão populacional dos tempos de espera
seja igual a 10 minutos, julgue o item que se segue.

A situação em tela descreve uma amostragem sistemática.

CEBRASPE - Analista Judiciário (TJ AM)/2019 

Em determinado município brasileiro, realizou-se um levantamento para estimar o
percentual P de pessoas que conhecem o programa justiça itinerante. Para esse propósito,
foram selecionados 1.000 domicílios por amostragem aleatória simples de um conjunto de
10 mil domicílios. Nos domicílios selecionados, foram entrevistados todos os residentes
maiores de idade, que totalizaram 3.000 pessoas entrevistadas, entre as quais 2.250
afirmaram conhecer o programa justiça itinerante.

De acordo com essa situação hipotética, julgue o seguinte item.

O desenho amostral em tela para a estimação do percentual P denomina-se amostragem
por conglomerados na qual a unidade amostral é o domicílio.
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CEBRASPE - Analista Judiciário (TJ AM)/2019 

Em determinado município brasileiro, realizou-se um levantamento para estimar o
percentual P de pessoas que conhecem o programa justiça itinerante. Para esse propósito,
foram selecionados 1.000 domicílios por amostragem aleatória simples de um conjunto de
10 mil domicílios. Nos domicílios selecionados, foram entrevistados todos os residentes
maiores de idade, que totalizaram 3.000 pessoas entrevistadas, entre as quais 2.250
afirmaram conhecer o programa justiça itinerante.

De acordo com essa situação hipotética, julgue o seguinte item.

O tamanho da amostra foi igual a 3 mil pessoas maiores de idade.

Em um espaço de probabilidades, as probabilidades de ocorrerem os eventos
independentes A e B são, respectivamente, P(A) = 0,3 e P(B) = 0,5. Nesse caso,

P(A∩B)=0,15

CEBRASPE (CESPE) - ANALISTA JUDICIÁRIO (TJ AM)/2019
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Em um espaço de probabilidades, as probabilidades de ocorrerem os eventos
independentes A e B são, respectivamente, P(A) = 0,3 e P(B) = 0,5. Nesse caso,

P(A∪B) é superior a 0,7.

CEBRASPE (CESPE) - ANALISTA JUDICIÁRIO (TJ AM)/2019

Considerando que um estudo a respeito da saúde mental em meio prisional tenha
mostrado que, se A = “o preso apresenta perturbação antissocial da personalidade” e B =
“o preso apresenta depressão”, então P(A) = 0,6 e P(B) = 0,5, julgue o item a partir dessas
informações.

Se B⊂A, então P(A∪B)=0,6.

CEBRASPE  - AGENTE FEDERAL DE EXECUÇÃO PENAL/2015
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Considerando que um estudo a respeito da saúde mental em meio prisional tenha
mostrado que, se A = “o preso apresenta perturbação antissocial da personalidade” e B =
“o preso apresenta depressão”, então P(A) = 0,6 e P(B) = 0,5, julgue o item a partir dessas
informações.

Os eventos A e B não são mutuamente excludentes e 0,1 < P(A∩B) < 0,5.

CEBRASPE  - AGENTE FEDERAL DE EXECUÇÃO PENAL/2015

Jhoni Zini

OBRIGADO
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