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QUESTÕES 21 a 30

Prof. Adriel de Sá

Questão 21

Gabarito extraoficial: C.

· HABILIDADES TÉCNICAS: envolvem o uso de conhecimento especializado e facilidade na execução de
técnicas relacionadas com o trabalho e com os procedimentos de realização.

· HABILIDADES HUMANAS: estão relacionadas com o trabalho com pessoas e referem-se à facilidade de
relacionamento interpessoal e grupal.

· HABILIDADES CONCEITUAIS: envolvem a visão da organização ou da unidade organizacional como um
todo, a facilidade em trabalhar com ideias e conceitos, teorias e abstrações.

Assim, temos que:

A letra A se refere às habilidades conceituais.

A letra B se refere às habilidades técnicas.

A letra C se refere às habilidades humanas.

A letra D não se refere especificamente a nenhuma das habilidades.

Questão 22

Gabarito extraoficial: D.

O plano operacional é a parte mais detalhada do planejamento. Assim, cuidam das atividades rotineiras da
organização, assegurando que os colaboradores executem suas tarefas e operações de acordo com o
estabelecido pela organização.

Por isso o enunciado menciona aqueles que indicam “qual a ação a ser realizada”.



Sobre a letra A, o plano estratégico trabalha em cima das decisões de alto nível, sendo o principal motor do
pensamento a longo prazo. Ele começa, geralmente, com a definição da missão, dos valores e da visão da
organização.

Sobre a letra B, os planos financeiros andam juntos com o planejamento financeiro e exibem informações
como orçamento, balanço patrimonial, fluxo de caixa e análise de dados.

Sobre a letra C, plano de marketing é o documento que sintetiza o planejamento das estratégias de marketing
para determinado período.

Questão 23

Gabarito extraoficial: B.

O item I está correto. A eficácia (ênfase nos fins) é verificada nos níveis institucional e intermediário da
organização (planejamentos estratégico e tático).

O item II está incorreto. O planejamento dos detalhamentos é o operacional. O planejamento operacional é o
planejamento que abrange cada tarefa ou atividade específica. Ou seja, é o planejamento que trata dos
pormenores, desdobrando os assuntos do planejamento tático em ação.

O item III está correto. O planejamento estratégico (também chamado de planejamento global) consiste em
elaborar objetivos que visem à relação da organização com seu ambiente externo (oportunidades e ameaças)
e com o seu ambiente interno (forças e fraquezas).

O item IV está correto. O planejamento estratégico é projetado no longo prazo, tendo seus efeitos e
consequências estendidos a vários anos pela frente.

Questão 24

Gabarito extraoficial: A.

A burocracia está alicerçada em um tripé, composto por três características que delineiam o seu modelo de
estrutura: a formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo.

· Formalidade - Nas organizações formais, a capacidade de influenciar o comportamento alheio baseia-se
em normas e regulamentos que estipulam qual é o comportamento esperado, e quais são os direitos e
deveres dos participantes.

· Impessoalidade - Como consequência da formalidade, as relações entre os integrantes das organizações
burocráticas são governadas pelos cargos que eles ocupam. As relações processam-se entre ocupantes de
cargos (ou papéis), e não entre pessoas. O indivíduo investido em determinado cargo gerencial (ou cargo



investido de autoridade) é um superior, que ocupa uma jurisdição, a qual define os limites de seus poderes,
dentro dos quais as ordens podem ser dadas e devem ser obedecidas.

· Profissionalismo - Na grande maioria das organizações formais e para a grande maioria das pessoas, os
cargos são ocupados em regime de dedicação exclusiva, oferecendo a seus ocupantes uma carreira
profissional. O membro de uma burocracia é um funcionário que faz do cargo um meio de vida mediante o
recebimento de um salário regular em troca de seus serviços.

Assim, a letra A define bem o contexto da organização burocrática: uma organização baseada em uma
legislação própria com uma estrutura social razoavelmente organizada. Desta maneira, economizam esforços
e possibilitam a padronização dentro da organização.

As demais alternativas não têm relação com as características da organização burocrática.

Questão 25

Gabarito extraoficial: C.

A questão trata do contexto dos motivos internos e externos no conceito de comportamento.

Os motivos internos são as necessidade, aptidões, interesses e habilidades do indivíduo que o fazem capaz de
realizar certas tarefas, que o fazem sentir-se atraído por certas coisas e evitar outras. Podem ser definidos
também como impulsos interiores de natureza fisiológica e psicológica, afetados por fatores sociológicos:
necessidades, frustrações, aptidão, habilidades, atitudes e interesses.

Já os motivos externos são os estímulos e incentivos que o ambiente oferece ou objetivos que a pessoa
persegue porque satisfazem a uma necessidade, despertam um sentimento de interesse porque representam
uma recompensa a ser alcançada.

Questão 26

Gabarito extraoficial: D.

A organização por funções, também chamada de funcional, é baseada nas funções de cada departamento,
como finanças, marketing, produção ou operações, recursos humanos etc.

Assim, ela agrupa órgãos e cargos por função para aproveitar a integração de conhecimento, habilidades e
processos de trabalho em uma só unidade.

Ou seja, os deveres e responsabilidades não sã semelhantes em cada uma dessas divisões.

Sobre a letra A, a organização territorial ou geográfica agrupa as atividades de acordo com o território, região
ou área geográfica.



Sobre a letra B, trata-se da estrutura que se baseia primordialmente no processo de produção, criando
departamentos de acordo com as principais fases do processo utilizado na fabricação dos produtos. Essa é
chamada de organização por processo ou fases do processo.

Sobre a letra C, não se trata de um modelo de organização comumente citado pela literatura consagrada.

Questão 27

Gabarito extraoficial: A.

Questão simples e recorrente, que trata dos estilos básicos de liderança: o autocrático (autoritário), o liberal
(laissez-faire) e o democrático.

Características Autocrática Liberal Democrática

Tomada de decisões Apenas o líder decide e

fixa as diretrizes, sem

qualquer participação do

grupo.

Total liberdade para a

tomada de decisões

grupais ou individuais,

com participação

mínima do líder.

As diretrizes são

debatidas e decididas

pelo grupo, que é

estimulado e assistido

pelo líder.

Programação dos

trabalhos

O líder determina

providências para a

execução das tarefas,

uma por vez, na medida

em que são necessárias

e de modo imprevisível

para o grupo.

A participação do líder

no debate é limitada,

apresentando apenas

alternativas ao grupo,

esclarecendo que

poderia fornecer

informações, desde que

solicitadas.

O próprio grupo esboça

providências e técnicas

para atingir o alvo com o

aconselhamento técnico

do líder. As tarefes

ganham novos contornos

com os debates.

Divisão do trabalho O líder determina qual a

tarefa que cada um

deverá executar e qual

seu companheiro de

trabalho.

Tanto a divisão das

tarefas como a escolha

dos colegas ficam por

conta do grupo.

Absoluta falta de

participação do líder.

A divisão das tarefas fica

a critério do grupo e cada

membro tem liberdade

de escolher seus próprios

colegas.



Participação do líder O líder é pessoal e

dominador nos elogios e

nas críticas ao trabalho

de cada um.

O líder não faz nenhuma

tentativa de avaliar ou

regular o curso das

coisas. Faz apenas

comentários quando

perguntado.

O líder procura ser um

membro normal do

grupo. É objetivo e

estimula com fatos,

elogios ou críticas.

Logo, a correspondência correta está na letra A.

Questão 28

Gabarito extraoficial: D.

O sistema de administração por objetivos pode ser definido como um processo pelo qual o administrador
superior e o administrador subordinado de uma organização identificam em conjunto as metas que lhes são
comuns, definem as principais áreas de responsabilidades de cada pessoa em termos dos resultados que
delas se espera, e usam esses padrões de desempenho tanto como guias para a operação da unidade como
para aferir o grau de colaboração de cada um dos seus integrantes.

Observe a imagem:

Logo, os itens I, II e III trazem características marcantes do modelo de APO. O item IV deixa dúvidas, mas
como não há opção que justifique a marcação desse item juntamente com os demais, não se trata de uma
opção a ser considerada nessa questão.



Questão 29

Gabarito extraoficial: B.

A resposta precisa obedecer a lógica de um sistema:

· Entradas (inputs): sua função caracteriza as forças que fornecem ao sistema o material, a energia e a
informação para a operação ou o processo, o qual gera determinadas saídas do sistema que devem estar
em sintonia com os objetivos anteriormente estabelecidos.

· Processo de transformação (processo em si): é definido como a função que possibilita a transformação
de um insumo (entrada) em um produto, serviço ou resultado (saída). Esse processador é a maneira pela
qual os elementos componentes do sistema interagem, no sentido de produzir saídas desejadas.

· Saídas (outputs): correspondem aos resultados do processo de transformação. As saídas podem ser
definidas como as finalidades para as quais se uniram objetivos, atributos e relações do sistema.

· Retroalimentação, realimentação ou feedback: pode ser considerada como a reintrodução de uma saída
sob a forma de informação. É um processo de comunicação que reage a cada entrada de informação
incorporando o resultado da ação-resposta desencadeada por meio de nova informação, a qual afetará seu
comportamento subsequente e assim sucessivamente.

Logo, nosso gabarito é a letra B.



Questão 30

Gabarito extraoficial: A.

Observe a imagem a seguir:

Assim, o primeiro passo é planejar; o segundo, organizar; o terceiro, dirigir; e, depois, controlar.

Em síntese, temos o seguinte:

· O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos a
serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. É definir aonde se pretende chegar, o que deve ser
feito, quando, como e em que sequência. Trata-se de um modelo para ação futura.

· A função organização é responsável pela criação de uma estrutura organizacional, por meio da qual se
define o trabalho que as pessoas devem realizar. Também, é a disposição dos recursos (físicos, financeiros e
humanos) refletida na divisão de mão de obra da organização em departamentos específicos e empregos,
linhas formais de autoridade e mecanismos para coordenar as tarefas organizacionais diversas.

· A direção é a função que conduz e coordena o pessoal na execução das tarefas antecipadamente
planejada. A direção designa o processo pelo qual os gerentes procuram lidar com seus subordinados,
liderando-os e comunicando-se com eles.

· O controle (e avaliação) é a função administrativa que consiste em verificar se tudo está sendo feito de
acordo com o que foi planejado e as ordens dadas, bem como assinalar as faltas e os erros, a fim de
repará-los e evitar suas repetições.



Logo, a correlação correta está na letra A.
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