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RECURSOS 

 

Prova A 

 

Questão 34 

 

 

 

 A referida questão pede pra apontar a opção que apresenta uma relação entre uma situação e uma 

área de avaliação da ferramenta SERVQUAL. 

 Vejamos o que dizem os autores Fitzsimmons e Fitzsimmons (p. 139 – 140; 2010):  

 

Dimensões da qualidade em serviços 

 As dimensões da qualidade em serviços, como são apresentadas na Figura 6.1, foram identificadas 

por pesquisadores de marketing no estudo de várias categorias de serviços: reparo de eletrodomésticos, 

serviços bancários, telefonia de longa distância, corretoras de títulos e companhias de cartão de crédito. 

Foram identificadas as cinco principais dimensões que os clientes utilizam para julgar a qualidade dos 

serviços: confiabilidade, responsividade, segurança, empatia e aspectos tangíveis, listadas em ordem 

decrescente de importância para os clientes. 

 Confiabilidade: a capacidade de prestar o serviço prometido com confiança e exatidão. 
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 O desempenho de um serviço confiável é uma expectativa do cliente e significa um serviço cumprido 

no prazo, da mesma maneira e sem erros. Por exemplo, receber a correspondência em uma hora 

determinada todos os dias é importante para a maioria das pessoas. A confiabilidade também vale para as 

atividades de retaguarda, das quais se espera EXATIDÃO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS E NA 

MANUTENÇÃO DE REGISTROS. 

 Responsividade: a disposição para auxiliar os clientes e fornecer o serviço prontamente. Deixar o 

cliente esperando, principalmente por razões não aparentes, cria desnecessariamente uma percepção 

negativa da qualidade. Se ocorrer uma falha em um serviço, a capacidade para recuperá-la rapidamente e 

com profissionalismo pode gerar muitas percepções positivas da qualidade. Por exemplo, servir bebidas 

como cortesia durante a espera de um voo que está atrasado pode transformar a má experiência do cliente 

em algo a ser lembrado favoravelmente. 

 Segurança: está relacionada ao conhecimento e à cortesia dos funcionários, bem como à sua 

capacidade de transmitir confiança e confidencialidade. A dimensão da segurança inclui as seguintes 

características: competência para realizar o serviço, cortesia e respeito ao cliente, comunicação efetiva com 

o cliente e a ideia de que o funcionário está realmente interessado no melhor para o cliente. 

 Empatia: demonstrar interesse e atenção personalizada aos clientes. A empatia inclui as seguintes 

características: acessibilidade, sensibilidade e esforço para entender as necessidades dos clientes. Um 

exemplo de empatia é a capacidade de um funcionário de uma empresa aérea de encontrar a solução para 

um cliente que perdeu sua conexão, como se o problema fosse dele. 

 Aspectos tangíveis: aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e materiais para 

comunicação. A condição do ambiente (por exemplo, limpeza) é uma evidência tangível do cuidado e da 

atenção aos detalhes exibidos pelo fornecedor do serviço. Essa dimensão de avaliação também pode 

estender-se à conduta de outros clientes que estejam utilizando o serviço (por exemplo, o barulho de um 

hóspede no quarto ao lado, em um hotel). 

 

 O gabarito apontado pela banca é letra C, onde se refere à dimensão Empatia. Porém, a letra A 

também aponta uma situação em que se pode usar a dimensão da Confiabilidade. 

 Quando uma pessoa se dirige a um órgão público ou, até mesmo, a um setor privado, e ao solicitar 

qualquer tipo de atendimento ou prestação de informação, espera-se que este órgão o faça de modo 

confiável, pois as informações serão extraídas de registros, cadastros, prontuários e outros documentos 

comprobatórios, que são fontes oficiais. 
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 Com base nos referidos autores (mencionados nas páginas 139 e 140), mostra-se claramente que a 

manutenção de registros, conforme citado no livro e na questão apresenta-se como resposta correta. 

 Desta forma, pede-se a anulação da questão por possuir gabarito duplo A e C. 

 

Fonte: FITZSIMMONS, J.; FITZSIMMONS, M. Administração de serviços: operações, estratégia e 

tecnologia de informação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
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Questão 35 

 

 

 

 A referida questão pede para apontar a opção correta, e a banca aponta como gabarito a letra D. 

 Porém, ao analisar Chiavenato (p. 311; 2014), observa-se que todas as opções estão corretas. 

Letra A – A maior parte dos programas de treinamento está  concentrada em transmitir informações ao 

colaborador sobre a organização, suas políticas e diretrizes. 

Letra B - O desenvolvimento de pessoas focaliza os cargos a serem ocupados futuramente na empresa e as 

novas habilidades e competências que serão requeridas. 

Letra C - Há uma diferença entre treinamento e desenvolvimento (T&D) de pessoas. Embora seus métodos 

sejam similares para afetar a aprendizagem, a sua perspectiva de tempo é diferente. 

Letra D - Pelo treinamento – e pelo desenvolvimento de pessoas –, cada pessoa pode assimilar 

informações, aprender habilidades, desenvolver atitudes e comportamentos diferentes, desenvolver 

conceitos abstratos e, sobretudo, construir competências individuais. 

 

 Desta forma, pede-se a anulação da questão por conter todas as opções corretas. 
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Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas O novo papel de recursos humanos nas organizações. 

Editora Manole. 4 ed. 2014. 
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Questão 38 

 

 

 

 A referida questão pede para apontar a opção que contém as principais razões para se utilizar a 

avaliação de desempenho, e aponta como opção correta a letra A. 

 Porém, ao analisar as demais opções, observa-se que as opções B e D também estão corretas, 

conforme pode ser observado. 

 Segundo Chiavenato (p. 211 – 212; 2014):  

 

POR QUE AVALIAR O DESEMPENHO? 

 Toda pessoa precisa receber retroação a respeito de seu desempenho para saber como está fazendo 

seu trabalho e fazer as devidas correções. Sem essa retroação, as pessoas caminham às cegas. Também a 

organização precisa saber como as pessoas desempenham suas atividades para ter uma ideia de suas 

potencialidades. Assim, pessoas e organizações precisam conhecer tudo a respeito de seu desempenho. As 

principais razões pelas quais as organizações estão preocupadas em avaliar o desempenho de seus 

colaboradores são: 

• Recompensas: a avaliação do desempenho proporciona o julgamento sistemático para justificar 

aumentos salariais, promoções, transferências e, muitas vezes, demissões de funcionários. (letra A) 

• Retroação: a avaliação proporciona conhecimento a respeito dos resultados do desempenho e das 

atitudes e competências. 

• Desenvolvimento: permite que cada colaborador saiba exatamente quais são seus pontos fortes (aquilo 
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que poderá aplicar mais intensamente no trabalho) e pontos frágeis (aquilo que deverá ser objeto de 

melhoria pelo treinamento). (letra B) 

• Relacionamento: a avaliação permite que cada colaborador possa melhorar seu relacionamento com as 

pessoas ao seu redor – gerente, pares, subordinados – e saber como estas avaliam o seu desempenho. 

• Percepção: a avaliação proporciona meios para que cada colaborador saiba o que as pessoas ao seu redor 

pensam a seu respeito. (Letra D) 

• Potencial de desenvolvimento: a avaliação proporciona meios para conhecer em profundidade o 

potencial de desenvolvimento de seus colaboradores a fim de definir programas de T&D, sucessão, 

carreiras, etc. 

• Aconselhamento: a avaliação oferece informações ao gerente ou ao especialista de RH sobre como fazer 

aconselhamento e orientação aos colaboradores. 

 

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas O novo papel de recursos humanos nas organizações. 

Editora Manole. 4 ed. 2014. 
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Questão 39 

 

 

 

 A referida questão apontou como corretas os itens II, III e IV, marcando a letra D como gabarito. 

Porém, ao analisar o item I, vimos que ela também está correta, conforme a Lei 8.112/90. 

 Vejamos: 

 Lei 8.112/90, Art 150.  A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, 

assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. 

 Sendo assim, pede-se a anulação da questão por não conter resposta correta. 

 

Fonte: Lei 8.112/90 – Estatuto do Servidor Público Federal 



                                                                          

____________________________________________________ 

 

 

___________________________________________ 
www.cursodedicacao.com.br 

10 

                                                        

Recursos FAB Administração – Curso Dedicação 

Questão 50 

 

 

 

 A banca apontou como correta a letra D como opção correta. 

 Porém, ao analisar a referida questão, foi observado que o artigo que foi usado como referência no 

item I foi o Art. 4º da Lei 14.035, de 11 de agosto de 2020. Logo, uma lei posterior à publicação do edital 

do concurso. 

 Como princípio administrativo, a vinculação ao edital exige que os administradores e administrados 

executem somente e tão somente ao que edital preconiza. 
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 Sendo assim, pelo fato da mencionada lei ter sido publicada em data posterior ao edital, jamais 

poderia ter seu conteúdo cobrado em prova. 

 Desta forma, pede-se a anulação da questão por cobrar assunto não previsto à época da 

publicação do edital. 
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Questão 53 (Prova A) 

 

 

Na questão em lide em sua letra “b” tem a seguinte afirmativa: 

Para melhorar seu Score, a empresa deverá quitar suas duplicatas antecipada, o que é verdadeiro 

pois no website do SERASA (https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/como-aumentar-seu-score-

de-credito/) consta a seguinte frase: “mantenha a pontualidade nos próximos meses. Você precisa mostrar 

que seu comportamento mudou e que a sua pontualidade é permanente. Quanto mais tempo você mantiver 

esse novo comportamento, de pagar em dia suas contas, melhor. Assim, nos próximos meses, os credores 

poderão reavaliar o risco de conceder crédito para você.” Isso mostra que a empresa quitando uas 

duplicatas antecipadamente melhora seu Score. 

Outro ponto a ser tratado é que para quitar as duplicatas antecipadamente, desembolsaria, na data de 

hoje, R$ 1380,92. Este fato também é verdadeiro como pode ser comprovado abaixo: 

 

Tornando assim verdadeiro o fato que a empresa desembolsaria R$ 1.380,92 para antecipar as 

duplicatas na data de hoje. 

Isso torna evidente que a alternativa “B” está correta deixando assim a questão com duas respostas 

corretas (considerando a letra “D” correta) sendo assim necessária sua anulação. 

https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/como-aumentar-seu-score-de-credito/
https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/como-aumentar-seu-score-de-credito/
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Já com relação à letra “D” (gabarito da questão) ela afirma que a empresa deverá antecipar todas 

suas obrigações e haveres para a data presente, obtendo, assim, o melhor resultado. 

Assim para calcular o melhor resultado do adiantamento das duplicatas a pagar e a receber temos a 

seguinte equação considerando “n” a data focal, assim ele sendo igual a zero é a data de hoje. 

 

 

Com isso podemos desenhar o seguinte gráfico que contém no eixo X os valores de n e no eixo Y o 

resultado de adiantamento de duplicatas. 

 

Para facilitar a compreensão dos resultados podemos explicitar a tabela abaixo: 

n Resultados duplicatas n Resultados duplicatas n Resultados duplicatas 

0 -R$                     403,72  11 -R$                     412,71  21 -R$                     747,68  

1 -R$                     401,47  12 -R$                     442,12  22 -R$                     786,91  

2 -R$                     399,25  13 -R$                     472,35  23 -R$                     827,38  

3 -R$                     397,07  14 -R$                     503,42  24 -R$                     869,13  

4 -R$                     394,95  15 -R$                     535,36  25 -R$                     912,22  

5 -R$                     392,89  16 -R$                     568,22  26 -R$                     956,72  

6 -R$                     390,91  17 -R$                     602,03  27 -R$                  1.002,67  

7 -R$                     389,02  18 -R$                     636,84  28 -R$                  1.050,16  

8 -R$                     387,24  19 -R$                     672,69  29 -R$                  1.099,25  

9 -R$                     385,58  
20 -R$                     709,62  30 -R$                  1.150,00  

10 -R$                     384,07  
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Assim analisando o gráfico e a tabela supracitadas pode-se perceber que a melhor data para adiantar 

todas as duplicatas é dia 10 e não a data foca 0 (n=0 dia de hoje) fazendo assim que a afirmativa da letra 

“D” esteja errada além de ser impossível o aluno calcular sem o auxílio de um computador.  

Por isso solicito anulação da referida questão ou a alteração do gabarito para letra “B” 
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Questão 56 (Prova A) 

 

 

Na questão em lide foi dado como gabarito pela Banca a alternativa “D”. Esta alternativa afirma que “Para 

os quatro primeiros recebimentos, a empresa tem um fluxo de caixa positivo, restando a ela buscar novas 

fontes de recursos para o restante do período.”  

Porém, já a partir do segundo recebimento a empresa já estava apresentando fluxo de caixa negativo 

(devido ao primeiro desembolso) e deveria assim buscar novas fontes de recursos a partir desta data para 

ter caixa positivo para o restante do período conforme demonstrado na tabela abaixo e não apenas após os 

quatro primeiros recebimentos. 

Recebimento 1   2   3 4     5 

Desembolso   1   2     3 4   

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

caixa 
resultante  R$   100,00  -R$    80,00  -R$    30,00  -R$  130,00  -R$  40,00   R$   250,00  -R$  550,00  -R$  650,00  -R$  500,00  

 

Isso torna a alternativa “D” como incorreta. Tornado assim a questão sem alternativa certa. 

 

Por outro lado, com relação a letra “A” a empresa necessitaria de desembolsar R$ 1.180,00 e receberia um 

total de R$ 680,00 o que é um valor inferior ao que ela necessitaria. Assim pode-se afirmar que ao perceber 
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a necessidade de R$1.180,00 (valor superior as suas entradas de caixa), a empresa deverá buscar fontes 

externas de capital. Podendo assim considerar a letra “A” correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


