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1ª Questão:

Com relação ao Ciclo PDCA, assinale a alternativa correta:
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Método PDCA

O PDCA é utilizado no ambiente organizacional, para manter e
melhorar resultados por meio da identificação, observação e
análise de problemas, bem como para o alcance das metas. Auxilia
os gestores e todos os empregados na tomada de decisão
adequada.
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Método PDCA

É uma forma de orientar a execução de determinada ação de
maneira eficiente e eficaz.
Traduz o conceito de melhoria contínua, implicando em um
processo sem fim.
Em homenagem a W. Edwards Deming o ciclo PDCA é também é
conhecido como ciclo de Deming.
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Método PDCA
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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;
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1ª Questão: Com relação ao Ciclo PDCA, assinale a alternativa correta:

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) 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?);
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1ª Questão: Com relação ao Ciclo PDCA, assinale a alternativa correta:

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;

Gabarito: E
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O diagrama de Ishikawa, conhecido como Espinha de Peixe ou Causa e
Efeito, é uma ferramenta da qualidade onde causas são levantadas para se
chegar a raiz de um problema específico, através da análise de todos os
fatores que puderam contribuir para sua geração.

O diagrama leva em conta que toda causa vai produzir um efeito, essas
causas representam hipóteses que precisam ser analisadas e testadas uma
a uma, a fim de comprovar sua veracidade e determinar o grau de
influência ou impacto sobre a situação em análise.

Na prática, é uma ferramenta muito utilizada para realizar análise de causa
em avaliação de não conformidades. Vejamos um exemplo.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA de Kaoru Ishikawa
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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;
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2ª Questão: Sobre o Diagrama de Ishikawa, assinale a alternativa correta:

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) d) 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;
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2ª Questão: Sobre o Diagrama de Ishikawa, assinale a alternativa correta:

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.

Gabarito: E
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3ª Questão:

Com relação Brainstorming, assinale a alternativa correta:
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BRAINSTORMING

Brainstorming (“tempestade cerebral”) (Tempestade de

ideias) é uma técnica de criatividade em grupo, na qual

ele busca a geração de ideias que, isoladamente ou

associadas, estimulem novas ideias e subsídios

direcionados à solução parcial ou total de um problema.
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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;
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3ª Questão: Com relação Brainstorming, assinale a alternativa correta:

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;
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3ª Questão: Com relação Brainstorming, assinale a alternativa correta:

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.

Gabarito: E
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4ª Questão:

Sobre o Plano de ação 5W2H. Faça um X na alternativa CORRETA:
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5W e 2H é uma ferramenta que auxilia a elaboração
de plano de ação qualquer.

O Plano de ação pode ser:

• Solução de um problema qualquer.

• Verificação da solução de um problema.

• Um planejamento de um projeto.



Durante a elaboração do plano de ação, perguntar:

O QUE (WHAT) ?
Procure identificar a ação.
No texto geralmente é utilizado verbos
do tipo: IMPLANTAR, REGISTRAR,
MODIFICAR, CRIAR, PROJETAR.

POR QUE (WHY) ? Procure entender o motivo da ação.

QUEM (WHO) ? Procure identificar os responsáveis pela 
operação da ação. ( Alocar o recurso / Envolvimento)



23

Durante a elaboração do plano de ação, perguntar:

QUANDO (WHEN) ?
Procure entender o momento que irá ocorrer a ação. 
(Prazo acordado )

ONDE (WHERE) ?
Procure identificar o local que irá ocorrer a ação. 
(dentro ou fora da empresa)

COMO (HOW) ? Procure entender como a ação irá se desenvolver. 

QUANTO CUSTOU
(HOW MUCH) ?

Procure identificar os custos da ação e
usa viabilidade. (recurso alocado)



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;
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4ª Questão: Sobre o Plano de ação 5W2H. Faça um X na alternativa CORRETA:

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;
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4ª Questão: Sobre o Plano de ação 5W2H. Faça um X na alternativa CORRETA:

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?).

Gabarito E
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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:
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• O fluxograma é o início da padronização.
• Deve ser feito um fluxograma para cada produto, explicitando os processos.
• Deve-se começar pelos produtos prioritários.
• O fluxograma deve refletir a situação real, e não aquela que o gerente

imagina ou acredita ser a ideal. Deve-se ir ao local real, conversar com as
pessoas e verificar a situação real.

• Quando o fluxograma estiver pronto deve ser criticado avaliando:
o processo é necessário?
cada etapa do processo é necessária?
é possível simplificar?
é possível adotar novas tecnologias no todo ou em parte?
o que é possível centralizar ou descentralizar?
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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.
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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;

Já é o nosso gabarito A
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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:

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;
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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:

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);
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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:

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.

Gabarito A
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6ª Questão:

As principais causas que levaram à crise do modelo
taylorista-fordista foram: Faça um X na alternativa
INCORRETA:
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É Importante lembrar da contribuição de Taylor e Henry
Ford com a implantação da linha de montagem como parte
do processo da evolução dos conceitos de qualidade.

Contudo esse modelo entrou em crise devido: ....
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Aumento do poder dos sindicatos, que questionavam aspectos de
organização e gestão de produção, tais como:
• Tempo padrão, os ritmos de linha de montagem.
• Recusa dos operários quanto as formas de organização do

trabalho, como a forte pressão de tempo.
• Elevação do nível de instrução, fazendo com que cada vez menos

pessoas se sujeitassem ao trabalho desqualificado das linhas de
montagem.

• 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.
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Porém, no período histórico compreendido nas primeiras
décadas do século XX, tais como: delinear as reais
necessidades dos clientes e a valorização/participação
dos trabalhadores foram deixadas em plano secundário.
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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.
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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. Gabarito E

6ª 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:
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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?
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O macroprocesso divide-se
em processos e estes por sua
vez em sub-processos os quais
são subdivididos em
atividades, por estas são
divididas e tarefas.
Assim processos referem-se a

tudo que ocorre na
empresa?
Correto? Sim!
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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?

Gabarito ??
Resposta: CERTO
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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.

Gabarito
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“As necessidades dos clientes devem ser transformadas em requisitos dos 

processos”

Processo de

Estoque

Processo de

Preparação
Vendedor Cliente

(Com necessidades

e expectativas)

• Revisão Técnica

• Lavagem

• Polimento

• Abastecimento, etc.

Processo de

Vendas

• Requisito:

Entrega do Carro ao

cliente (Prazo)

Gerenciamento de Processos
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PROCESSO

Entradas Saídas

Produtos/Serviços

Equipamentos
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Análise do Processo: Funções Envolvidas 
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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.

Gabarito Errado
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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?

Gabarito
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O macroprocesso divide-se
em processos e estes por sua
vez em sub-processos os
quais são subdivididos em
atividades, por estas são
divididas e tarefas.
Assim processos referem-se a

tudo que ocorre na
empresa?
Correto? Sim!
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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?

Gabarito ERRADO
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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
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É a estrutura tradicional,
organizada em departamentos e
setores. O trabalho é distribuído
entre as áreas, de forma que cada
setor ou departamento faz a sua

parte.

Há gerentes e chefes de
departamentos e setores. Não há
pessoas responsáveis por
processos. O sistema de trabalho
funciona com um formato vertical,
ou seja, seguindo as linhas de
autoridade da organização (Diretor
– Gerente – Supervisor –
Encarregado – Auxiliar) e
realizando partes de processos.
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A maioria dos processos
empresariais não é executada
em somente um departamento
ou setor.

Na gestão por processos, há uma
visão horizontal dos trabalhos,
procurando dar um sentido de
conjunto aos processos e
organizar a sua execução da
melhor forma. Em geral a
estrutura organizacional formal
funciona como barreira para a
gestão por processos. Isso deve
ser compreendido e administrado.
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“A estrutura do processo pode ser distinguida das versões mais
hierárquicas e verticais da estrutura.

Enquanto a estrutura hierárquica é, tipicamente, uma visão
fragmentária e estanque das responsabilidades e das relações de
subordinação, a estrutura de processos é uma visão dinâmica da
forma pela qual a organização produz valor.”
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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 CERTO
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Correção da 2ª Avaliação
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1ª Questão:

As boas práticas de fabricação podem ser divididas em seis
elementos: Faça um X na alternativa INCORRETA:

a) Fábrica e imediações;
b) Pessoal;
c) Limpeza e sanitização;
d) Equipamentos e utensílios;
e) Processos e descontroles;

Gabarito E
56



2ª Questão:

Os PPHO preconizados pelo FDA (Food and Drug Administration)
constituíam, até outubro de 2002, a referência para o controle de
procedimentos de higiene até que, em 21/10/02, a resolução nº
275 da Anvisa (MS) criou e instituiu no Brasil os POP
(Procedimentos Operacionais Padronizados) que vão um pouco
além do controle da higiene, porém, não descaracterizam os PPHO,
que continuam sendo recomendados pelo MAPA. Faça um X na
alternativa INCORRETA sobre o assunto:
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Os PPHO preconizados pelo FDA (Food and Drug Administration)
constituíam, a referência para o controle de procedimentos de
higiene. A Anvisa por meio da resolução nº 275/02(MS) criou e
instituiu no Brasil os Procedimentos Operacionais Padronizados - POP
que vão além do controle da higiene, porém, não descaracterizam os
PPHO, que continuam sendo recomendados pelo MAPA:
• Higiene das superfícies de contato com o produto. 
• Prevenção da contaminação cruzada. 
• Higiene pessoal dos colaboradores. 
• Proteção contra contaminação do produto.
• Potabilidade  da água
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Sobre Procedimento escrito de forma objetiva que estabelece
instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e
específicas na produção, armazenamento e transporte de alimentos:

• Manutenção esporádica e calibração de equipamentos.
• Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios.
• Controle da portabilidade da água.
• Higiene e saúde dos manipuladores.
• Manejo dos resíduos.
• Manutenção esporádica e calibração de equipamentos.
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2ª Questão:
Os PPHO preconizados pelo FDA (Food and Drug Administration) constituíam, até outubro de 2002, a

referência para o controle de procedimentos de higiene até que, em 21/10/02, a resolução nº 275 da

Anvisa (MS) criou e instituiu no Brasil os POP (Procedimentos Operacionais Padronizados) que vão um

pouco além do controle da higiene, porém, não descaracterizam os PPHO, que continuam sendo

recomendados pelo MAPA. Faça um X na alternativa INCORRETA sobre o assunto:

a) Desportabilidade da água.
b) Higiene das superfícies de contato com o produto.
c) Prevenção da contaminação cruzada.
d) Higiene pessoal dos colaboradores.
e) Proteção contra contaminação do produto.

Gabarito A
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3ª Questão:

Sobre Procedimento escrito de forma objetiva que estabelece
instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e
específicas na produção, armazenamento e transporte de alimentos.
Faça um X na alternativa INCORRETA:
a) Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios.
b) Controle da portabilidade da água.
c) Higiene e saúde dos manipuladores.
d) Manejo dos resíduos.
e) Manutenção esporádica e calibração de equipamentos.
Gabarito E

61



4ª Questão:

Com relação Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC,
assinale a alternativa correta:
a) Manutenção preventiva e calibração de equipamentos;
b) Controle integrado de vetores e pragas urbanas;
c) Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens;
d) Programa de recolhimento de alimentos;
e) O sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle foi

desenvolvido para que todos os países exportadores apresentem
aos importadores suas condições de qualificação básica de todos
os seus produtos. Gabarito E
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5ª Questão:

Sobre a definição desses objetivos no sistema de qualidade geral,
assinale a alternativa incorreta:
a) Abranger os principais processos que têm impacto na satisfação

e requisitos dos clientes. Ex.: melhorar a qualidade dos
fornecedores, reduzir o tempo de desenvolvimento de novos
produtos, reduzir rejeições e/ou retrabalhos dos produtos em
processo e final, melhorar a pontualidade de entregas, reduzir o
número de reclamações de clientes, etc.;
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5ª Questão: Sobre a definição desses objetivos no sistema de qualidade geral, assinale a

alternativa incorreta:

b) Ter indicadores que permitam mensurar e avaliar o
atendimento ou não desses objetivos;

c) Ter uma consistência com a política da qualidade;
d) Assegurar a disponibilidades dos recursos necessários;
e) Indefinição de ações que estabeleçam um processo de melhoria

contínua.

Gabarito E
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6ª Questão:

Com relação às atividades de cotação (orçamento) e a solicitação de
pedido de desenvolvimento do produto devem ser realizadas de tal
forma que identifiquem as necessidades, requisitos / especificações
do cliente, de tal forma que, assinale a alternativa incorreta, sobre
o assunto:
a) Contenha os requisitos do produto especificados pelo cliente,

incluindo embalagem, entrega, assistência técnica e prazo de
envio de amostras;

b) b) Contenha os requisitos do produto não especificados pelo
cliente, mas necessários para seu uso;
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6ª Questão:
Com relação às atividades de cotação (orçamento) e a solicitação de pedido de
desenvolvimento do produto devem ser realizadas de tal forma que identifiquem as
necessidades, requisitos/ especificações do cliente, de tal forma que, assinale a alternativa
incorreta, sobre o assunto:

c) Identifique as necessidades dos materiais, máquinas, ferramentas,
instalações e recursos para fornecimento do produto;

d) Identifique os custos relacionados ao produto;
e) Não necessita que tenha uma análise da viabilidade do

atendimento dos requisitos de prazo, volume, preço e
especificações técnicas.

Gabarito E
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7ª Questão:

Os produtos fornecidos pelos clientes devem ser verificados,
protegidos e mantidos de forma controlada. As não conformidades
detectadas em produtos que são fornecidos pelos clientes (se
aplicável) para uso ou incorporação no produto devem ser
registradas e informadas ao cliente. Apenas diga se está certo ou
errado.

Gabarito CERTO
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8ª Questão:

Se a rastreabilidade for exigida pelo cliente, o sistema de
identificação deve permitir que se consiga saber os resultados de
inspeções e testes em relação às especificações, do produto ou
lote, em cada uma das etapas, desde o recebimento de materiais e
componentes até a inspeção final, caso seja detectado algum
problema pelo cliente. Está certo ou errado?

Gabarito CERTO
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9ª Questão:

Os sistemas da qualidade são um dos principais meios pelos quais
uma empresa sabe se está atuando conforme as exigências do
mundo dos negócios. Mas não é a sua única aplicação. Além disso,
um sistemas da qualidade estrutura as funções gerenciais da
organização, desde a identificação inicial das necessidades exigidas
pelo mercado, até o atendimento final dos requisitos da norma.
Responda apenas se esta afirmação está certa ou errada.

Gabarito CERTO
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10ª Questão:

Para a implantação de um sistema da qualidade, é recomendável
formar um grupo gerencial, com a participação da diretoria e
representantes das várias áreas, a fim de acompanhar o
cronograma de implantação, identificar e solucionar eventuais
dificuldades. Está certo ou errado?

Gabarito CERTO
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Gestão da Qualidade

Sistema Integrado do 

Gestão



Para termos sistema de gestão efetivo é necessário um convergência
entre a rotina e o sistema de gestão.

O sistema integrado de gestão contempla a integração dos processos
de qualidade com os de gestão ambiental e/ou com os de segurança
e saúde ocupacional e/ou de responsabilidade social, dependendo
das características, atividades e necessidades da organização

Sistema Integrado de Gestão
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O que é Tipicamente Integrado

 A Política da Empresa

 Objetivos, Metas e Programas

 Treinamento e Conscientização

 Controle de documentos

 Monitoramento e medição

 Ações Corretivas e Preventivas

 Registros

 Auditorias internas

 Análise Crítica da Direção
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Sistema Integrado de Gestão
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A NBR ISO 9001:2000 estabelece requisitos para
implementação de um sistema de gestão da qualidade
que a organização possa demonstrar capacidade para
fornecer produtos que atendam aos clientes e
regulamentações aplicáveis e aumentar satisfação dos
clientes.

Sistema de Gestão da Qualidade – NBR ISO 

9001:2000 
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NBR ISO 9000 - Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e 

vocabulário

Descreve os fundamentos de sistemas de gestão da qualidade e

estabelece a terminologia para estes sistemas.

A Família ISO 9000 
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NBR ISO 9001 - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos

Especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade, onde uma

organização precisa demonstrar sua capacidade para fornecer produtos que

atendam os requisitos do cliente e os requisitos regulamentares aplicáveis, e

objetiva aumentar a satisfação do cliente.

A Família ISO 9000 
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NBR ISO 9004 - Sistemas de gestão da qualidade - Diretrizes para

melhoria do desempenho.

Fornece diretrizes que consideram tanto a eficácia como a eficiência

do sistema de gestão da qualidade. O objetivo desta norma é melhorar

o desempenho da organização e a satisfação dos clientes e das outras

partes interessadas.

A Família ISO 9000 
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NBR ISO 19011: 2002 - Diretrizes para auditoria de sistemas de

gestão da qualidade e meio ambiente

Fornece diretrizes sobre a auditoria de sistemas de gestão da

qualidade e meio ambiente.

A Família ISO 9000 
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Atividades que agregam valor

Fluxo de informações

5

6

7

8

Processos 
da ISO 

9001:2000 
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Requisitos 

da ISO 

9001:2008 

P

DC

A

4.1 Requisitos gerais

4.2 Requisitos de documentação

5.1 Comprometimento

5.2 Foco no cliente

5.3 Política da qualidade

5.4 Planejamento

5.5 Responsabilidade, autoridade e 

comunicação

6.1Provisão de recursos

7.1 Planejamento da realização do 

produto

6.2 Recursos humanos

6.3 Infra-estrutura

6.4 Ambiente de trabalho 

7.2 Processos relacionados a cliente

7.3 Projeto

7.4 Aquisição

7.5 Produção

7.6 Controle dispositivos de medição 

8.3 Controle de produto não conforme

8.2 Monitoramento e medição

8.2.1 Satisfação do cliente

8.2.2 Auditoria interna

8.2.3 Medição de processo

8.2.4 Medição de produto

5.6 Análise crítica

8.4 Análise de dados

8.5 Melhoria

8.5.1 Melhoria contínua

8.5.2 Ação corretiva

8.5.3 Ação preventiva
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A NBR ISO 14001:2004 estabelece requisitos para implementação,
manutenção e melhoria contínua de um sistema ambiental com base em
requisitos legais e informações de aspectos ambientais significativos,
introduzindo na organização uma postura de prevenção de ocorrências de
impactos adversos ao meio ambiente.

Sistema de Gestão Ambiental –

NBR ISO 14001:2004 
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Sistema de Gestão Ambiental – Foco no 
Meio Ambiente 
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Estabelece as bases de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com a
definição de uma política e de um planejamento para o meio ambiente, com
aplicações internas nas organizações, certificação ou fins contratuais.

Um SGA tem como objetivo principal atingir o controle do impacto
ambiental gerado pelas atividades desenvolvidas pela organização.

Sistema de Gestão Ambiental –

NBR ISO 14001:2004
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 Uma Ferramenta Gerencial

 Fornecer estrutura para melhoria contínua

 Competir melhor nos mercados internos e externos

 Promover a imagem ambiental

 Melhorar o desempenho ambiental

 Reduzir custos

 Aumentar a competitividade

 Minimizar riscos

 Reduzir impactos ambientais

Por Que um SGA com base na NBR ISO 
14001:2004?
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Requisitos da NBR ISO 14001:2004
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Estrutura 

da NBR ISO 

14001:2004

88



 Melhoria Contínua

 Prevenção da Poluição

 Cumprimento da legislação/outros requisitos (p. ex. protocolos)

 Licenças operacionais

 Limites de emissão / ruídos

 Gerenciamento de resíduos

 Manuseio de material perigoso

 Outorgas

SGA – Requisitos Típicos
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A OHAS 18001:2007 estabelece requisitos para implementação,
manutenção e melhoria contínua de um sistema de gestão de
segurança e saúde ocupacional com base em requisitos legais e
informações de perigos e avaliação de riscos das atividades e
processos para eliminar ou minimizar os riscos em segurança e
saúde ocupacional dos empregados e outras partes interessadas.

Sistema de Gestão SSO  – OHSAS 

18001:2007
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