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QUESTÕES 
 
 

01) A Administração recebeu influência da Filosofia e diversos filósofos gregos 
contribuíram para a Teoria da Administração. A forma democrática de administrar os 
negócios públicos é discutida na obra “A República” de autoria de: 
 
A) Aristóteles. 
B) Platão. 
C) Sócrates. 
D) René Descartes. 
 
02) A preocupação de racionalizar, padronizar e prescrever normas de conduta ao 
administrador está ligada a que ciclo da administração? 

 
A) Teoria Clássica. 
B) Administração Científica. 
C) Teoria da Contingência. 
D) Teoria Estruturalista. 
 
03) Para Fayol, a atividade de administração é a mais importante dentro de uma 
empresa e deve cumprir, além do planejamento, as seguintes funções: 
 
A) Controle, renda, produção e armazenagem. 
B) Compra, venda, produção e distribuição. 
C) Compra, venda, marketing e distribuição. 
D) Controle, organização, comando e coordenação. 
 
04) Em administração tudo é questão de medida, ponderação e bom senso. Os 

princípios são maleáveis e se adaptam a qualquer tempo, lugar ou circunstância. 
Dentre os seguintes itens, quais os princípios da administração que foram 
considerados por Fayol? 
 
A) Iniciativa, remuneração de pessoal e segurança. 
B) Sustentabilidade, divisão de trabalho e disciplina. 
C) Divisão de trabalho, espírito de equipe e sustentabilidade. 
D) Espírito de equipe, equidade e remuneração de pessoal. 
 
05) Qual dos itens abaixo caracteriza a Teoria das Relações Humanas? 
 
A) Especialização e competência técnica. 
B) Acentuada confiança nas regras e nos regulamentos. 
C) Valorização do comportamento social dos empregados. 
D) Valorização da inovação e empreendedorismo. 
 
06) Para Maslow as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis 
numa hierarquia de importância e de influenciação. Nesta hierarquia de 
necessidades, visualizadas por Maslow como uma pirâmide, são consideradas 
necessidades secundárias, exceto: 
 
A) Necessidade Social. 
B) Necessidade de auto-avaliação. 
C) Necessidade Física. 
D) Necessidade de Segurança. 



 

2 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE   -   ADMINISTRAÇÃO 

 
07) Qual o principal motivo pelo qual surgiu a teoria neoclássica? 
 
A) Em função do crescimento exagerado das organizações. 
B) Em função da centralização do trabalho do administrador. 
C) Em função de o administrador ter necessidade de ampliar seu conhecimento técnico. 
D) Em função do conflito entre objetivos organizacionais e individuais. 
 
08) Ao sistematizar o estudo da burocracia, Max começa com a análise dos processos 
de dominação ou autoridade. Segundo ele “autoridade é a probabilidade de haver 
obediência dentro de um determinado grupo”. Max distinguiu três tipos de sociedade 
e autoridade. Quais são? 
 

A) Contemporânea, Carismática e Tradicional. 
B) Burocrática, Racional e Legal. 
C) Tradicional, Carismática e Burocrática. 
D) Fundamental, Burocrática e Carismática. 
 
09) A influência do estruturalismo nas ciências sociais e sua repercussão no estudo 
das organizações foi um dos fatos que levou à Teoria Estruturalista, que considera o 
homem que participa da organização como: 
 
A) Homem organizacional. 
B) Homem administrativo. 
C) Homem social. 
D) Homem socioeconômico. 
 
10) A Teoria da Contingência surgiu a partir de várias pesquisas feitas para verificar 

os modelos de estruturas organizacionais mais eficazes em determinados tipos de 
empresas. Que resultados trouxeram essas pesquisas? 
 
A) Que as organizações mais eficazes seguiam os pressupostos da Teoria Clássica. 
B) Que a estrutura da organização e o seu funcionamento são dependentes da interface 
com o ambiente externo. 
C) Que a estrutura da organização e o seu funcionamento são independentes da interface 
com o ambiente externo. 
D) Todas as opções acima estão corretas. 
 
11) A sigla PDCA está ligada diretamente ao (a): 
 

A) Teoria Geral da Administração. 
B) Planejamento estratégico organizacional. 
C) Administração financeira da empresa. 
D) Gestão de Recursos Humanos. 
 

12) Os Planos táticos e operacionais são desdobramentos do Planejamento 
Estratégico. Em que situação se pode afirmar que estamos desenvolvendo um plano 
tático? 
 
A) A diretoria de uma empresa estabelece crescimento de 15% ao ano. 
B) A gerência da área comercial discute com as demais gerências da empresa como atingir 
os 15% estabelecidos pela diretoria. 
C) Os vendedores decidem fazer promoções para venderem mais. 
D) O setor de contabilidade decide elaborar um plano de redução de despesas. 
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13) A administração de materiais é uma função administrativa semelhante a outras 
que buscam otimizar os recursos da organização. Pensando dessa maneira, quais são 
as funções básicas do processo de gestão de materiais? 
 
A) Programação, aquisição, estocagem, controle e distribuição. 
B) Compra de materiais, guarda e distribuição. 
C) Guarda e distribuição de materiais que são solicitados pela diretoria da organização. 
D) Determinar o que deve ser comprado, guardar e distribuir todo o material usado na 
organização. 
 
14) Imagine você como administrador ao adquirir materiais para suprir o estoque da 
sua empresa, quais os princípios básicos seriam fundamentais para o sucesso desse 
processo? 

 
A) Identificar as necessidades das outras áreas para elaborar o planejamento da compra de 
materiais. 
B) Determinar quando se deve restabelecer o estoque. 
C) Determinar a quantidade que deve ser comprada. 
D) Todas as respostas acima estão corretas. 
 
15) Considerando que você administra uma empresa pública e esteja envolvido no 
processo de compra de materiais, tendo que utilizar uma das modalidades de 
licitação previstas em lei, qual você utilizaria, considerando que a necessidade é 
adquirir quantidade de pequeno valor monetário. 
 
A) Tomada de Preço. 
B) Concorrência. 
C) Convite. 
D) Nenhuma das opções acima. 
 
16. O movimento de desenvolvimento organizacional surgiu a partir de 1962 como 
um conjunto de idéias a respeito do homem, da organização e do ambiente, no 
sentido de facilitar o crescimento e a divisão de tarefas. No sentido restrito, o 
Desenvolvimento Organizacional é: 
 
A) O desdobramento prático e operacional da teoria comportamental em direção à 
abordagem sistêmica. 
B) Uma teoria administrativa. 
C) É apenas uma teoria comportamental. 
D) Todas as opções acima estão correta. 
 
17. O estatístico William Edward Deming, a partir da década de 50, popularizou por 
meio de seus ensinamentos no Japão a Qualidade Total e estabeleceu princípios 

visando auxiliar as pessoas a entenderem e implementarem seus conceitos. De 
acordo com Deming adaptação e prática desses princípios eram um sinal de que a 
gestão tinha intenção de permanecer nos negócios. Diante dessas informações, 
podemos afirmar que parte desses princípios são: 
 
A) Eliminar o medo, de modo que todos trabalhem efetivamente para a organização. 
B) Deixar de depender de inspeções para atingir a qualidade. 
C) Criar constância de propósito para melhorar produtos e serviços, objetivando tornar-se 
competitivo e manter-se em atividade, bem como criar emprego. 
D) Todas as opções acima estão corretas. 
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18) Com o crescimento da competição global, a gestão da qualidade se tornou 
intensamente importante para todas as organizações. Para tanto, alguns princípios 
de gestão foram criados. Identifique qual das opções apresenta alguns desses 
princípios. 
 
A) Foco no cliente, na liderança, na melhoria contínua, nos processos. 
B) Foco no PDCA. 
C) Foco na Analise SWOT. 
D) Foco no 5W 2Hs. 
 
19) O ciclo que iniciou o processo da qualidade total promoveu algumas ferramentas 
importantes até hoje bastante utilizadas nos processos de suprimento informativo da 

gestão organizacional. Assinale a opção que contenha a ferramenta e seu conceito 
corretos. 
 
A) Diagrama de Pareto: também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito, Diagrama 
Espinha-de-peixe. 
B) Fluxograma: utilizado para se identificar quais os itens responsáveis pela maior parcela 
de erros ou problema. 
C) Diagrama de Ishikawa: também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito, Diagrama 
Espinha-de-peixe, ou diagrama 6M. 
D) Todas as opções acima estão corretas. 
 
20) Em outubro de 2014 a FNQ completou 23 anos de atuação. A cada dia reafirma o 
seu papel de agente para o desenvolvimento das organizações e do País, 
consolidando-se como um centro de estudo, debate, geração e disseminação de 
conhecimento na área da gestão. Diante dessa informação e do seu conhecimento 

sobre o tema, pode-se afirmar que: 
 
A) Um dos trabalhos da FNQ é baseado no Modelo de Excelência da Gestão (MEG), uma 
metodologia de avaliação, auto-avaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão. 
B) A empresa para ter seu Modelo de Excelência da Gestão avaliado pela FNQ terá que 
estar filiada a mesma. 
C) Somente empresas públicas poderão participar do processo de avaliação. 
D) Apenas os itens a e b estão corretos. 
 
21) A competitividade mundial aumentou, acentuadamente nas últimas décadas, 
obrigando as empresas à um contínuo aprimoramento de seus processos, produtos e 
serviços, visando oferecer alta qualidade com baixo custo e assumir uma posição de 
liderança no mercado onde atua. O Benchmarking surgiu como um dos mais 
importantes instrumentos de informações e desejo de aprender depressa, como 
corrigir um problema empresarial. Diante dessa afirmativa podemos afirmar que 

benchmarking é: 
 
A) Uma ferramenta viável a qualquer organização e aplicável a qualquer processo. 
B) Um processo de aprendizado com outras pessoas. 
C) Uma investigação que fornece informações valiosas. 
D) Todas as opções estão corretas. 
 
22) Um dos maiores riscos para um gestor de uma empresa é desconhecer a realidade 
que está além das janelas e da porta da sua confortável sala. Para muitos, as suas 
empresas são restritas às salas onde ocorrem as longas reuniões e conversas que 
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podem gerar novos negócios. Contudo, para que as ações aconteçam e os acordos 
sejam cumpridos é indispensável que a empresa conte com o comprometimento dos 
profissionais dos mais variados níveis e competências. Nesse sentido, que tipo de 
atitude (além de outras) deve ter um administrador para criar um ambiente de 
satisfação interna entre os profissionais? 
 
A) Investir fortemente em equipamentos e na especialização de profissionais para atuarem 
na linha de produção; 
B) Criar controles de entrada e saída de funcionários para ser justo com os que cumprem 
seus horários; 
C) Possuir programas de atração e retenção de talentos e oferecer estrutura adequada para 
a produção do seu negócio; 
D) Estabelecer salários justos para os funcionários. 

 
23) Entre as principais atividades de um administrador está a de escolher a pessoa 
certa, para o lugar certo, na hora certa, e, principalmente que trabalhe pela razão 
certa. Que passos são essenciais para contratação de um profissional? 
 
A) Definição da vaga e do perfil desejado. 
B) Anúncio da vaga, organização e realização das entrevistas. 
C) Documentação, contratação, ambientação e treinamento. 
D) Todas as opções acima estão corretas. 
 
24. Alguns autores afirmam que as empresas podem melhorar simultaneamente a 
qualidade, a produtividade e os serviços ao consumidor desde que sigam seis 
componentes. Identifique alguns deles nas opções a seguir: 
 
A) Medir o desempenho do funcionário através sua produtividade. 
B) Desenhar produtos e serviços de acordo com os propósitos de seus gestores; 
C) Medir o desempenho através do serviço ao consumidor 
D) Nenhuma das respostas acima. 
 
25) O movimento de desenvolvimento organizacional surgiu a partir de 1962 como 
um conjunto de idéias a respeito do homem, da organização e do ambiente, no 
sentido de facilitar o crescimento e o desenvolvimento das organizações. No sentido 
restrito, o Desenvolvimento Organizacional é: 
 
A) O desdobramento prático e operacional da teoria comportamental em direção à 
abordagem sistêmica. 
B) Uma teoria administrativa. 
C) É apenas uma teoria comportamental. 
D) Todas as opções acima estão corretas. 
 

26) Você como administrador de uma empresa que decisão tomaria se lhe fosse 
determinado por um superior hierárquico que demitisse sem justificativa, um dos 
melhores funcionários da sua equipe. 
 
A) Demitiria logo para evitar sofrimentos. 
B) Enviava uma carta de demissão a esse funcionário pelos correios. 
C) Explicaria ao funcionário que não pode fazer nada, pois foi uma determinação superior. 
D) Argumentaria com seu superior sobre a importância desse funcionário para o 
desempenho e o resultado da organização. 
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27) Considerando que logística é a área de gestão responsável por prover recursos, 
equipamentos e informações para execução de todas as atividades de uma empresa. 
Pode-se afirmar que: 
 
A) A administração é uma subárea da logística. 
B) A logística é uma cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e 
armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e 
produtos acabados. 
C) As opções A e B estão corretas. 
D) Nenhuma das opções acima estão corretas. 
 
28) Pode-se afirmar que as finalidades da Administração de Cargos e Salários são:  
 

A) Ordenar os salários dos trabalhadores de acordo com o maior ou menor habilidade e 
responsabilidade que o cargo exige do seu ocupante. 
B) Adequar os salários da empresa aos salários do mercado visando não perder seus 
funcionários para as empresa concorrentes. 
C) Utilizar os estímulos salariais objetivando aumentar a eficiência do trabalhador, 
melhorando a produtividade do trabalho como condição primordial do crescimento e 
sobrevivência da empresa. 
D) Todas as opções acima estão corretas. 
 
29) Kotler e Armstrong (2003) enfatizam que a satisfação do cliente pode ser apurada 
mediante a sua intenção de retorno através de um novo pedido e/ou aquisição. Mas, 
o empresário não pode achar que o seu retorno foi devido a sua satisfação, outros 
fatores podem influenciar. Para que o empresário possa ter certeza qual o motivo do 
seu retorno, que ferramenta de gestão ele poderá utilizar? 
 
A) 5W2H. 
B) PDCA. 
C) Pesquisa de Mercado. 
D) N.D.A. 
 
30) Estamos rumo a uma nova teoria das organizações. Os conceitos básicos da teoria 
administrativa estão sendo redefinidos e realinhados com a nova realidade. Com base 
nas informações acima quais dos itens abaixo caracterizam essa atualização de 
conceito? 
 
I - A função de planejamento nas organizações sempre foi a de reduzir a incerteza quanto 
ao futuro e quanto ao ambiente agora a nova função do planejamento é aceitar a incerteza 
tal como ela é e se apresenta. 
II - O papel da hierarquia deve ser redefinido. O modelo tradicional e mecanicista está 
sendo substituído por formas de auto-organização (como organização em rede). 

III - Crescimento das cidades e aumento da necessidade de administração pública são 
características dessa nova realidade. 
 
Estão corretas: 
 
A) I e III apenas. 
B) II e III apenas. 
C) Todas estão erradas. 
D) Apenas I e II estão corretas.  


