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Teste Rápido 
 

 

1. (FCC – Agente Técnico Administrador/MPE-AM/2013) Planejamento é o processo de tomar 

decisões sobre o futuro. O resultado do processo de planejamento é a preparação de planos, que são 
guias para a ação futura. Um plano deve conter 
 
a) objetivo, curso de ação, previsão dos recursos necessários e meios de controle. 
b) apenas o resultado futuro desejado. 
c) a definição exclusivamente dos objetivos de longo prazo da organização. 
d) o estudo do ramo de negócios baseado em informações. 
e) todos os indicadores de funcionamento da economia. 
 

 

2. (FCC – Analista Ministerial Administrador/MPE-MA/2013) Dentro da Teoria Geral da Administração, 

a função de Planejamento refere-se, especificamente, às decisões sobre 
 
a) a divisão da autoridade, responsabilidades e recursos. 
b) a execução de planos, sendo a direção, a coordenação e a autogestão suas possíveis estratégias. 
c) o ordenamento das partes de um todo. 
d) os objetivos e os recursos necessários para sua consecução. 
e) assegurar a realização dos objetivos. 
 

 

 

3. (FCC – Analista Judiciário/Área Administrativa/TRT-PR/2013) O Planejamento Estratégico tem 

como foco central 
 
a) alcançar o potencial máximo da organização através do fortalecimento da capacidade de prever 
ocorrências futuras com impacto estratégico nas metas de longo prazo. 
b) realizar metas organizacionais de longo alcance, através da priorização de enfrentamento das 
incertezas ambientais internas. 
c) capacitar os níveis diretivos superiores para enfrentar as incertezas ambientais externas. 
d) reduzir as incertezas em ambientes competitivos para alcançar resultados precisos no curto prazo. 
e) fortalecer a sinergia entre as capacidades efetivas da organização visando alcançar seu pleno 
potencial de ação num ambiente de incerteza sistêmica. 
 

 

 

4. (FCC – Analista de Procuradoria/Apoio Administrativo/PGE-BA/2013) Uma das características 

centrais do planejamento estratégico no mundo contemporâneo é 
 
a) a crescente capacidade de previsibilidade baseada em técnicas estatísticas. 
b) a maior liberdade de projetar cenários compatíveis com os objetivos dos líderes. 
c) o foco cada vez mais exclusivo no fortalecimento da estrutura organizacional. 
d) a maior competência das estratégias para reduzir significativamente a incerteza em relação ao 
ambiente de tarefa da organização. 
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e) a mudança do foco na previsão para o foco nas potencialidades da organização. 
 

5. (FCC – Analista Judiciário/Área Administrativa/TRT-SC/2013) No planejamento estratégico das 

organizações, a) o plano precede o processo de elaboração do planejamento, implementação e 
avaliação. 
 
b) visão é o conjunto de princípios e crenças que orientam o comportamento e a atuação da 
organização. 
c) a ferramenta de avaliação denominada benchmarking corresponde a uma forma de mensuração dos 
objetivos institucionais. 
d) metas são partições dos objetivos a serem alcançados no curto prazo e permitem avaliar o nível de 
realização dos mesmos. 
e) missão é o consenso dos membros da organização sobre o futuro que se deseja perseguir. 
 

6. (FCC – Administrador/Sergipe Gás S.A./2013) As empresas insistem em manter o planejamento 

operacional, deixando o planejamento estratégico apenas na teoria. Faz parte de um plano estratégico 
de RH 
 
a) ter a duração de curto ou médio prazo. 
b) ser elaborado pelas gerências médias. 
c) visar à otimização dos recursos usados. 
d) abranger tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. 
e) não causar fortes impactos na empresa. 
 

7. (FCC – Administrador/Sergipe Gás S.A./2013) A respeito do Planejamento Estratégico Empresarial, 

considere: 
I. Estratégia empresarial pode ser definida como um conjunto integrado de compromissos e ações 
para explorar competências essenciais e obter vantagem competitiva. 
II. É voltado para o presente, sendo o curto prazo seu horizonte de tempo. 
III. Um primeiro passo a ser dado pela empresa, na implantação de um processo de administração 
estratégica, é a análise dos ambientes, externo e interno, para um levantamento de seus recursos, 
capacitações e competências essenciais. 
IV. É uma forma de aprendizagem organizacional, pois se orienta para a adaptação da organização ao 
contexto ambiental. 
Está correto o que consta APENAS em 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, II, III e IV. 
 

8. (FCC – Administrador/Sergipe Gás S.A./2013) A definição da “missão da empresa”, isto é, o 

estabelecimento da razão de existência da organização, caracteriza-se como um dos passos para a 

elaboração do planejamento estratégico, pois, 
 
a) procede-se com a identificação de fatores fundamentais que influenciarão o desempenho da 
empresa no mercado alvo. 
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b) estabelece-se quem serão os responsáveis por determinadas ações, qual será o cronograma e 
quais os custos das mesmas. 
c) define-se a participação da empresa no mercado, bem como seu posicionamento frente aos 
concorrentes. 
d) agrega valor ao cliente, oferecendo um diferencial em seu segmento de atuação. 
e) o empreendedor definirá, com precisão, seu foco no mercado, determinando seu segmento de 
atuação, concorrentes e fornecedores. 
 

 

09. (FCC – Escriturário/BB/2013) Considere um setor bancário hipotético com as seguintes 

características: inexistência de economias de escala; clientes com baixo custo de troca de banco; 
baixa necessidade de capital para abertura do negócio; ausência de políticas públicas restritivas. 
Dentre as denominadas cinco forças competitivas de Porter, a mais relevante como ameaça a um banco 

em funcionamento, diante da estrutura setorial apresentada, é 
 
a) a ausência de rivalidade entre os concorrentes. 
b) o baixo poder de negociação dos clientes. 
c) a possibilidade de novos entrantes. 
d) o poder de negociação dos fornecedores. 
e) a pressão de produtos e serviços complementares. 
 

10. (CESPE – Analista Judiciário/TRE-MS/2013) Se, visando uma gestão de resultados, uma 

organização pública realizar uma análise SWOT cujo resultado revele a existência de servidores sem 
capacitação para o atendimento ao cidadão com base em pressupostos de excelência, essa falta de 
capacitação, conforme a nomenclatura da análise em questão, corresponderá a uma 
 
a) força. 
b) oportunidade. 
c) fraqueza. 
d) ameaça. 
e) meta. 
 

11. (FCC – AJ/TJ PE/2012) A estratégia da empresa é refletida em quatro diferentes perspectivas do 

Balanced Scorecard. NÃO se trata de uma perspectiva do BSC: 
 
a) Financeira. 
b) Cliente. 
c) Colaboradores. 
d) Processos internos. 
e) Aprendizagem e renovação. 
 

 

12. (FCC – AJ/TJ PE/2012) As ferramentas para traduzir as declarações estratégicas genéricas em 

hipóteses, objetivos, indicadores e metas específicas são fornecidas pelo Balanced Scorecard (BSC) 
que, nessa perspectiva conceitual, 
 
a) narra a história da estratégia. 
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b) cria a consciência estratégica nos colaboradores. 
c) explica o destino estratégico da organização. 
d) estimula o diálogo na organização. 
e) coloca a visão em movimento. 
 

 

 
 
 

Gran Sucesso!! 
 

GABARITO 
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COMENTÁRIOS 

 

1. Comentário: quando estudamos o planejamento, vimos que John Schermerhorn Jr34 apresentou uma sequência 

de seis passos para o planejamento: 

I. definir os objetivos; 
II. verificar qual a situação atual em relação aos objetivos; 
III. desenvolver premissas quanto às condições futuras; 
IV. analisar as alternativas de ação; 
V. escolher um curso de ação entre as várias alternativas; e 
VI. implementar o plano e avaliar os resultados. 
Para tanto, o plano deve conter, no mínimo, os objetivos, um curso de ação para alcançar esses objetivos, 

estimativa de recursos e indicadores e padrões de desempenho para fins de controle (alternativa A). As opções B, 

C e D limitaram muito o conteúdo do plano. Na opção E, além de não ser possível dispor de todos os indicadores 

de funcionamento da economia, o plano é mais amplo que isso. 

Gabarito: alternativa A. 

 

 

2. Comentário: a opção A trata da organização. A opção B fala da função de direção (ou execução). A letra C 

está relacionada com a organização também. A alternativa E se refere ao controle. Por fim, a letra D fala do 

planejamento e é o nosso gabarito. 

Gabarito: alternativa D. 

 
 
3. Comentário: a alternativa A ficou muito duvidosa. Na verdade, no planejamento estratégico até se faz uma 

estimativa ou previsão de cenários futuros, mas não é esse o foco central do planejamento estratégico. O 

planejamento estratégico tem como foco central alinhar as capacidades da empresa, buscando definir o caminho a 

ser seguido pela organização. Assim, a melhor opção é a letra E, pois a sinergia é uma espécie de esforço 

coordenado, ou seja, o planejamento estratégico busca coordenar as capacidades efetivas para alcançar o potencial 

de ação da organização em um ambiente de incertezas. Cabe destacar, ademais, que para a FCC o foco do 

planejamento deixa de ser a previsão e passou a ser as potencialidades das organizações, conforme veremos em 

questão logo mais. 

Os erros das demais opções são: b) a priorização é das ações e não das incertezas; c) o planejamento estratégico é 

muito mais amplo que isso; d) o planejamento estratégico trata de objetivos de longo prazo. 

Gabarito: alternativa E. 

 
 

 
4. Comentário: os cenários em que as empresas estão atuando são cada vez mais complexos e imprevisíveis. Em 

um mundo de informação, globalizado e com amplas tecnologias, a mudança é algo inerente ao contexto 

organizacional, fazendo com que as empresas mudem as estruturas mecanicistas ou burocratizadas por formas 

orgânicas e flexíveis, a exemplo das estruturas em rede e da adhocracia. 

Assim, o planejamento estratégico deixa de ter um foco na previsão, pois os cenários estão em constante 

mudança, e passa a se direcionar para as potencialidades, ou seja, as capacidades máximas que a organização 

pode desenvolver – até onde a empresa pode chegar? Com isso, nosso gabarito é a opção E. 
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As opções A, B e D tratam de formas de previsão de cenários e a alternativa C limitou o foco do planejamento 

estratégico apenas na estrutura, sem tratar das potencialidades. 

Gabarito: alternativa E. 

 
 

 

5. Comentário: a opção A está errada, pois o plano é o resultado do processo de planejamento. A letra B trouxe o 

conceito de valores; a visão representa o futuro desejado da organização. A alternativa C trata do benchmarking, 

que é uma ferramenta de gestão utilizada para verificar as melhores práticas em determinadas atividades, 

permitindo que a organização identifique oportunidades de melhoria. A opção E apresentou o conceito de visão; a 

missão é a razão de ser da empresa. 

As metas são partições dos objetivos orientadas para o curto prazo, permitindo que a organização acompanhe o 

nível de realização. Por exemplo, você deseja correr uma maratona em cinco anos. Para tanto, estabeleceu como 

metas: (1) correr 10km em um ano; (2) correr 20km em dois anos; (3) correr 30km em três anos; (4) correr 35km 

em quatro anos. Assim, é possível acompanhar o quanto você está se aproximando de seu objetivo. 

Gabarito: alternativa D. 

 
 
6.  Comentário: o planejamento estratégico envolve os ambientes interno e externo 

(opção D). 

Vamos aos erros das demais opções: a) o correto é longo prazo; b) é elaborado pela alta gerência (cúpula da 

empresa); c) visa à otimização dos recursos disponíveis; e) ele causa fortes impactos na empresa. 

Gabarito: alternativa D. 

 

 

 
7. Comentário: excelente questão para entender o que a FCC considera correto. 

I. correto: mais uma definição de planejamento estratégico, envolvendo os compromissos e ações para explorar as 

competências essenciais (são competências chave da empresa), permitindo que a organização 

alcance a vantagem competitiva; 

II. errado: o planejamento estratégico é orientado para o futuro e o horizonte de tempo é o longo prazo 

III. correto: este item confirma que a FCC entende que o diagnóstico é o primeiro passo do planejamento 

estratégico; 

IV. correto: segundo Paludo35: 
“O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional. Como está orientado para a adaptação da 

organização ao contexto ambiental, o planejamento constitui uma tentativa constante de aprender a ajustar-se a um 

ambiente complexo, competitivo e mutável”. 

Gabarito: alternativa C. 

 
 
8. Comentário: as letras A e C estão relacionadas com o diagnóstico. Na letra C, que deve ter gerado muita 

dúvida, a questão fala em definir como está a participação da empresa no mercado e verificar o seu 

posicionamento frente aos seus concorrentes (a empresa domina o mercado? os produtos são melhores do que os 

dos concorrentes?), isso é o diagnóstico do ambiente externo. 

A opção B já está na elaboração e execução do plano operacional. A letra D está tratando de um processo ou 

produto. 
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Assim, sobrou a opção E. O empreendedor deve estabelecer de forma precisa qual a razão de ser ou qual o foco 

de mercado da empresa. Com isso, será possível identificar o segmento de atuação e os tipos de concorrentes e 

fornecedores. 

Gabarito: alternativa E 
 
9. Comentário: para você compreender o que é economia de escala, imagine uma empresa de telefonia. No 

início, são necessários investimentos elevados, porém, à medida que novos clientes vão aderindo os serviços, os 

custos praticamente não aumentam mais. Quando há economia de escala, fica difícil para novas empresas 

entrarem no mercado. 

Agora, analisando o caso da questão. Não há economia de escala, o custo para um cliente trocar de banco é muito 

baixo, o capital de investimento é baixo e não há políticas que restringem a participação de novos concorrentes. 

Esse é o contexto que favorece o aparecimento de novos concorrentes. 

Assim, a ameaça é a possibilidade de novos entrantes no mercado, fazendo a concorrência aumentar (letra C). 

Gabarito: alternativa C. 

 

 
10.  Comentário: a existência de servidores sem capacitação para o atendimento ao cidadão é um fator 

negativo, controlável e interno à organização. Logo, estamos falando de uma fraqueza. 

Gabarito: alternativa C. 

 
 
11. Comentário: as quatro perspectivas do BSC propostas por Kaplan e Norton são: financeira, clientes, 

processos internos e aprendizagem e crescimento. A perspectiva dos colaboradores não faz parte dessa 

ferramenta. 

Gabarito: alternativa C. 

 

 
12. Comentário: pensei várias vezes em manter ou tirar essa questão. Só mantive para que você veja que, em 

concursos públicos, nem tudo é bem feito. Sinceramente eu não vejo erro na letra B, C e E. O BSC é utilizado 

para alinhar as ações à estratégia da organização, logo cria uma consciência estratégica nos colaboradores 

(membros em sentido amplo da organização). Se ele é utilizado para traduzir a estratégia, pode explicar o destino 

estratégico. Por fim, ensina Chiavenato que o BSC cria um contexto para que as decisões relacionadas com as 

operações cotidianas possam ser alinhadas com a estratégia e a visão organizacional. A visão é um estado de 

futuro desejado (aonde se quer chegar). 

Assim, podemos afirmar que, se o BSC alinha as decisões com a visão, acaba colocando a visão em movimento. 

O erro da alternativa A é que o BSC traduz a estratégia, mas não conta sua história. Forçando, nem a alternativa D 

estaria errada. Contudo, não é o foco do BSC estimular o diálogo, daí o erro do item. 

Enfim, se vier uma questão semelhante, grave que para a FCC o BSC coloca a visão em movimento. 

Gabarito: alternativa E. 
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