
 

 

 
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA – ESTUDO DE CASO  

 
CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA SAÚDE  
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1 – Gestão de Estoques (Ferramentas) – 7 subitens 

 Rotatividade de estoques; 

 Métodos de Previsão de estoques; 

 Avaliação dos níveis de estoque (tempo de reposição, ponto do pedido, lote de compra, estoque máximo); 

 Estoque de segurança; 

 Avaliação de estoques (PEPS, UEPS, CMP); 

 Curva ABC; e, 

 Inventário físico. 
 

2 – Gestão de Compras (Procedimentos) – 7 subitens 

 Receber e analisar requisições de compras; 

 Selecionar fornecedores; 

 Pesquisa de preço com fornecedores; 

 Emissão de pedidos de compras; 

 Acompanhamento dos pedidos (prazos e entrega); 

 Receber, conferir a aceitar as mercadorias; e, 

 Aprovar faturas para pagamento aos fornecedores. 
 

3  
Não. No caso hipotético apresentado, senhor Batista possui uma relação muito próxima com seus fornecedores, 
uma vez que esta aliança é mantida desde que a loja foi fundada em 1996. Por conta desta proximidade e confiança, 
senhor Batista parece “relevar” a ocorrência de atrasos e a falta de produtos para entrega. O fato é que estes 
problemas acabam afetando também a sua empresa e, principalmente, atingindo a qualidade do nível de serviço 
prestado aos seus clientes, portanto, esta relação com fornecedores precisa ser revista. O correto é que esta relação 
seja boa para ambas as partes e que seja estritamente profissional. Uma vez que o fornecedor não atende mais a 
empresa de uma forma satisfatória, senhor Batista deveria ter procurado outros fornecedores mais confiáveis que 
pudessem agregar qualidade ao seu negócio. Senhor Batista crê que os problemas da empresa não são originados 
no setor de compras, no entanto, uma questão básica para uma eficiente administração de compras é a seleção 
criteriosa dos fornecedores da empresa, entretanto, fica claro que isso não é feito. Finalmente, senhor Batista 
deveria profissionalizar a gestão de compras da empresa, seja pela melhoria em sua própria formação acadêmica ou 
simplesmente delegando estas atribuições a profissionais com formação adequada e experiência de mercado.  

 

4  
Não. Segundo informações do caso hipotético apresentado, existem diversos problemas graves na gestão de 
estoques da empresa, no entanto, por motivos pessoais, uma vez que o setor é administrado por sua esposa 
(Simone), senhor Batista procura não interferir nesta gestão e, ainda, toma medidas por conta própria que agravam 
a situação da empresa, como por exemplo, elevar em 100% o volume de estoques. Esta situação é grave, pois 
comprando volumes maiores, a empresa está imobilizando capital em estoque e este capital não está revertendo 
para o caixa da empresa, pois como consta no estudo de caso, as vendas vêm caindo por conta da concorrência e da 
má administração, consequentemente, a rotatividade anual é baixa. Estoques altos significam também um custo 
alto de manutenção, quanto maior o estoque maior é o custo. Na verdade, para resolver o problema com os atrasos  
 



 

 

na entrega dos clientes ou a falta de itens, a empresa deveria colocar em prática as diversas ferramentas de gestão 
de estoque, melhorar a confiabilidade na relação com seus fornecedores, para que a Brincar & Estudar possa 
trabalhar com níveis de estoque mais baixos. Finalmente, senhor Batista deveria profissionalizar a gestão dos 
estoques, seja treinando sua esposa para que ele desempenhe suas funções de forma mais eficiente ou contratando 
pessoas que tenham uma melhor formação no setor e experiência de mercado.  
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TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 28,00 pontos 

 Gestão de estoque – Valor: 10,00 pontos 

 Gestão de compras – Valor: 10,00 pontos 

 Relacionamento com fornecedores – Valor: 4,00 pontos 

 Avaliação sobre a decisão tomada pelo senhor Batista – Valor: 4,00 pontos 
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Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas são divididos estrategicamente por critérios territoriais e não, 
necessariamente, por estados. Esses critérios são: população, área geográfica e perfil epidemiológico; 
disponibilidade de serviços, recursos humanos e infraestrutura; vias de acesso aos serviços instalados em nível local 
e à rede regional do SUS; relações sociais entre os diferentes povos indígenas do território e a sociedade regional; 
distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas, que não coincide necessariamente com os limites de 
estados e municípios onde estão localizadas as terras indígenas. Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas devem 
funcionar articulados com o SUS, dispondo de uma rede de serviços de atenção básica de saúde dentro das áreas 
indígenas, integrada e hierarquizada com complexidade crescente e articulada com a rede do Sistema Único de 
Saúde. A participação indígena no controle social se dá especialmente por intermédio dos Conselhos Locais e 
Distritais de Saúde Indígena; por Reuniões Macrorregionais; pelas Conferências Nacionais de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas e Fórum Nacional sobre a Política de Saúde Indígena e pela presença de representantes indígenas 
nos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde. 
 
Fonte: Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. – 2ª edição 
– Brasília: Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde, 2002. 40 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/ 
bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf. Acesso em: 27/12/2016. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 28,00 pontos 

 Critérios usados para a divisão territorial – Valor: 10,00 pontos 

 Organização dos distritos para o funcionamento das redes de serviços – Valor: 10,00 pontos 

 Participação indígena no controle social nas seguintes etapas: planejamento, implantação e funcionamento dos 
distritos – Valor: 8,00 pontos 
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 A empresa apresentou um decréscimo em seus investimentos de ativo permanente no exercício de 01, revelado 
pela análise horizontal na redução da participação de 54,7% para 49,1%. Esse desempenho negativo foi registrado 
unicamente em valores relativos, pois em montante absoluto os investimentos permanentes apresentaram-se 
praticamente estáveis no período. Em verdade, foi o crescimento mais que proporcional do ativo circulante que 
determinou a redução na participação relativa do permanente. 

 Essa situação denota volume maior de recursos em giro, visando financiar as necessidades de caixa, de vendas a 
crédito e de estoques da empresa. Em princípio, menor imobilização de recursos permanentes favorece a presença 
de maior folga financeira.  

 Com relação ao comportamento do passivo da empresa, algumas observações são relevantes. De início, destaca-se 
que o crescimento do passivo circulante foi superior ao das aplicações de mesmo prazo (ativo circulante). Em    
dez-00, o passivo já era superior ao ativo circulante, e esse crescimento mais acentuado das dívidas de curto prazo 
evidencia um aperto maior na posição de equilíbrio financeiro da empresa.  

 Outro aspecto que merece atenção refere-se à maior participação dos recursos de terceiros (passivo circulante e 
exigível a longo prazo) em relação ao capital próprio. A relação patrimônio líquido/passivo total apresentada pela 
empresa é baixa, 44,6% em dez/00 e 36,4% em dez/01, situando-se num nível bem inferior ao da própria 
concorrência (setor de atividade). Comparando os resultados de 44,6% em dez/00 e 36,4% em dez/01, conclui-se 
por uma posição de maior endividamento (maior dependência financeira). 
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TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 28,00 pontos 

 Decréscimo no investimento de ativo permanente – Valor: 7,00 pontos 

 Volume maior de recursos em giro – Valor: 7,00 pontos 

 Crescimento passivo circulante – Valor: 7,00 pontos 

 Maior participação dos recursos de terceiros – Valor: 7,00 pontos 
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