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1ª Questão:

Com relação ao Ciclo PDCA, assinale a alternativa correta:

a) É o A (da execução) e aborda a necessidade e execução de treinamentos como a execução do plano de
ação;

b) É uma ilustração sequencial de todas as etapas de um processo, mostrando como cada etapa é
relacionada. Utiliza símbolos facilmente reconhecidos para denotar os diferentes tipos de operações
em um processo;

c) É uma maneira simples que contém as informações necessárias para o acompanhamento e a execução
da ação pretendida. Podemos complementá-lo com a elaboração de um gráfico com prazos e tarefas
relacionados entre si;

d) É uma forma simples de planejar as ações operacionais, o 5W2H consiste na formatação de um plano
respondendo as seguintes questões: O que? (What?), Por quê? (Why?), Onde? (Where?), Quando?
(When?), Quem? (Who?), Como? (How?) e Quanto custa? (How much?);

e) É uma maneira de orientar de maneira eficiente e eficaz a execução de uma determinada ação.
Também traduz o conceito de melhoramento contínuo, implicando literalmente um processo sem fim.
O ciclo PDCA também é conhecido como ciclo de Deming, assim chamado em homenagem ao famoso
“guru” da qualidade;



2ª Questão:

Sobre o Diagrama de Ishikawa, assinale a alternativa correta:

a) Essa técnica é utilizada para identificar possíveis soluções para problemas e oportunidades em 
potencial para a melhoria da qualidade; 

b) Tem como finalidade mostrar a distribuição dos dados através de um gráfico de barras indicando o 
número de unidades em cada categoria. Um histograma é um gráfico de representação de uma série 
de dados; 

c) São formulários planejados, nos quais os dados coletados são preenchidos de forma fácil e concisa. 
Registram-se os dados dos itens a serem verificados, permitindo uma rápida percepção da realidade e 
uma imediata interpretação da situação, ajudando a diminuir erros e confusões; 

d) É uma ilustração seqüencial de todas as etapas de um processo, mostrando como cada etapa é 
relacionada. Utiliza símbolos facilmente reconhecidos para denotar os diferentes tipos de operações 
em um processo; 

e) O diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito ou ainda diagrama espinha de peixe tem como 
finalidade explorar e indicar todas as causas possíveis de uma condição ou um problema específico; 



3ª Questão:

Com relação Brainstorming, assinale a alternativa correta:

a) É uma ilustração sequencial de todas as etapas de um processo, mostrando como cada etapa é
relacionada. Utiliza símbolos facilmente reconhecidos para denotar os diferentes tipos de operações em
um processo;

b) É importante que os executivos, gestores e líderes das organizações utilizem técnicas e ferramentas da
qualidade para auxiliá-los na incansável busca da excelência;

c) É uma maneira simples que contém as informações necessárias para o acompanhamento e a execução
da ação pretendida. Podemos complementá-lo com a elaboração de um gráfico com prazos e tarefas
relacionados entre si;

d) É uma maneira de orientar de maneira eficiente e eficaz a execução de uma determinada ação. Também
traduz o conceito de melhoramento contínuo, implicando literalmente um processo sem fim;

e) O brainstorming também conhecido como tempestade de ideias visa facilitar a produção de soluções
originais e possui duas fases principais a produção de ideias seguida da avaliação das ideias propostas.



4ª Questão:

Sobre o Plano de ação 5W2H. Faça um X na alternativa CORRETA:

a) O ciclo começa com o estágio P (de planejar), que envolve o exame do atual método ou do problema
a ser estudado, envolvendo a identificação da necessidade, análise, estabelecimento dos objetivos e
a determinação do método, formulando um plano de ação em que se utiliza a ferramenta 5W2H;

b) É uma ilustração sequencial de todas as etapas de um processo, mostrando como cada etapa é
relacionada. Utiliza símbolos facilmente reconhecidos para denotar os diferentes tipos de operações
em um processo;

c) É importante que os executivos, gestores e líderes das organizações utilizem técnicas e ferramentas
da qualidade para auxiliá-los na incansável busca da excelência;

d) É uma maneira de orientar de maneira eficiente e eficaz a execução de uma determinada ação.
Também traduz o conceito de melhoramento contínuo, implicando literalmente um processo sem
fim. O ciclo PDCA também é conhecido como ciclo de Deming, assim chamado em homenagem ao
famoso “guru” da qualidade;

e) Uma forma simples de planejar as ações operacionais, o 5W2H consiste na formatação de um plano
respondendo as seguintes questões: O que? (What?), Por quê? (Why?), Onde? (Where?), Quando?
(When?), Quem? (Who?), Como? (How?) e Quanto custa? (How much?).



5ª Questão:

O fluxograma tem como finalidade identificar o caminho real e ideal para um produto ou serviço com o
objetivo de reconhecer os desvios. Faça um X na alternativa CORRETA sobre o fluxograma:

a) É uma ilustração sequencial de todas as etapas de um processo, mostrando como cada etapa é
relacionada. Utiliza símbolos facilmente reconhecidos para denotar os diferentes tipos de operações
em um processo;

b) O diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito ou ainda diagrama espinha de peixe tem como
finalidade explorar e indicar todas as causas possíveis de uma condição ou um problema específico.

c) Foi desenvolvido por Kaoru Ishikawa, da Universidade de Tóquio, em 1943, onde foi utilizado para
explicar para o grupo de engenheiros da Kawasaki Steel Works como vários fatores podem ser
ordenados e relacionados;

d) As cartas de controle são usadas para mostrar as tendências dos pontos de observação em um
período de tempo. Os limites de controle são calculados aplicando-se fórmulas simples aos dados do
processo. As cartas de controle podem trabalhar tanto com dados por variável (mensuráveis) como
com dados por atributo (discretos);

e) O objetivo principal é produzir um maior número de ideias possíveis sobre um problema particular e
necessariamente real. O problema deverá ser simples e, se aplicado a uma questão complexa, esta
deverá ser decomposta. Dessa forma, poderá ser aplicado o brainstorming a cada uma das partes;



6ª Questão:

As principais causas que levaram à crise do modelo taylorista-fordista foram. Faça um X
na alternativa INCORRETA:

a) Aumento do poder dos sindicatos, que questionavam alguns aspectos básicos de
organização e gestão de produção, tais como o tempo padrão, os ritmos de linha de
montagem, os horários de trabalho.

b) Recusa dos operários a determinadas formas de organização do trabalho,
especialmente aquelas com forte pressão de tempo.

c) Elevação do nível de instrução, fazendo com que cada vez menos pessoas se
sujeitassem ao trabalho desqualificado das linhas de montagem.

d) Excessiva rigidez do sistema baseado na produção maciça, face à necessidade de
soluções de maior flexibilidade para atender à crescente diversificação e sofisticação da
demanda.

e) o Aceite dos operários a determinadas formas de organização do trabalho,
especialmente aquelas com forte pressão de tempo.



7ª Questão:

As atividades de cada processo ainda podem ser divididas em um nível mais
detalhado, isto é, em tarefas. As tarefas podem ser somente um elemento ou
podem ser um subconjunto de uma atividade. São executadas por indivíduos ou
por pequenas equipes, constituindo os menores enfoques do processo. Está certo
ou errado?



8ª Questão:

Sobre Atividade no gerenciamento de processos. É tudo o que não ocorre dentro
de cada processo. É uma ação necessária para produzir um resultado em particular.
Responda apenas se esta afirmação está certa ou errada.



9ª Questão:

Sobre Macroprocesso. É um processo que não envolve mais de uma função da
organização e cuja operação tem impacto significativo nas demais funções.
Dependendo da complexidade do processo, ele é dividido em subprocessos. Está
certo ou errado?



10ª Questão:

Sobre gerenciamento de processos. As organizações encontraram nas estruturas
formais o modelo mais ajustado para lidar com a amplidão e complexidade de sua
atuação. Dessa forma, promoveram a instituição de hierarquias funcionais que as
tornaram mais fáceis de controlar. Apenas diga se está certo ou errado.



GABARITO: 

• 1. E

• 2. E

• 3. E

• 4. E

• 5. A

• 6. E

• 7. ERRADO.

• 8. ERRADO.

• 9. ERRADO.

• 10. CERTO.


