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QUESTÕES 

 

 

01) Qual o autor que é considerado o mais 
importante do movimento da 

Administração Científica? 

 

A) Elton Mayo. 

B) Frederik Winslow Taylor. 
C) Peter Drucker. 

D) Abraham Maslow. 

 

02) Analise as alternativas abaixo, relativas 

aos princípios básicos da teoria da 

administração científica de Taylor e seus 
colaboradores e assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Seleção científica do trabalhador. 

B) Cooperação entre administração e 
trabalhador. 

C) Produtividade e eficiência do trabalhador. 

D) Educação e desenvolvimento científico do 

trabalhador. 

 

03) Taylor baseou seu sistema de 
administração no estudo e controle de 

tempos e movimentos nas linhas de 

produção, assim dividiu cada função em 

seus componentes e projetou os métodos 

melhores e mais rápidos para executar cada 
um desses componentes. (STONER, 2000, 

p. 24). É certo dizer que Taylor tinha como 

princípio: 

 

A) O desenvolvimento de uma verdadeira 

ciência da economia. 
B) A individualidade e distanciamento entre a 

administração e os trabalhadores. 

C) A avaliação de desempenho dos 

trabalhadores. 

D) A educação e o desenvolvimento científico 
do trabalhador. 

 

04) O engenheiro francês Jules Henri Fayol 

trabalhou por mais de trinta anos em uma 

indústria. Ao longo de sua vida profissional, 

adquiriu o hábito de anotar diariamente 
fatos que chamavam a sua atenção na 

condução administrativa da referida 

indústria e identificou algumas funções 

que, até hoje, predominam no processo de 

departamentalização das organizações. São 
elas: 

 

A) técnicas, comerciais, financeiras, contábeis, 

de segurança e administrativas. 

B) técnicas, comerciais, organizacionais, 
operacionais, de segurança e administrativas. 

C) organizacionais, comerciais, financeiras, 

estruturais, de segurança e administrativas. 

D) fundamentais, comerciais, financeiras, 

operacionais, de segurança e marketing. 
 

05) Nos escritos iniciais de Fayol é notável 

a importância da habilidade administrativa 

para o desempenho organizacional. Os 

administradores, segundo Fayol, 

necessitavam de certas qualidades, 
conhecimentos e experiências. Nesse 

sentido, analise as afirmativas abaixo. 

 

I - Qualidades mentais: bom senso, firmeza, 

iniciativa, lealdade, disciplina.  
II - Qualidades físicas: saúde, vigor, trato.  

III - Conhecimento especial: aquele peculiar à 

função, seja técnica, comercial, financeira, 

etc.  

IV - Conhecimento geral: familiaridade com 

outros assuntos não exclusivamente da 
função desempenhada. 

V - Experiências: conhecimento advindo da 

própria vida, tentativas de aperfeiçoamento 

progressivo.  

 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

A) II, III e IV. 

B) I, II e III. 

C) II, IV e V. 

D) I, III e IV. 
 

06) O fato de acreditar que o clima 

organizacional é suficiente para o aumento 

da produtividade é um equívoco cometido 

pela: 
 

A) Escola Burocrática. 

B) Escola de Relações Humanas. 

C) Teoria Estruturalista. 

D) Abordagem Clássica da Administração. 

 
07) Existem várias teorias a respeito da 

Administração, que funcionam como 

modelos de pensar sobre o curso de ação 

diante de uma situação específica. Sobre o 

tema, leia as sentenças e assinale a 
alternativa correta: 

 

I - A Teoria Geral da Administração começou 

com ênfase nas tarefas (atividades executadas 
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pelos operários das fábricas) por meio da 

Administração Científica de Weber.  

II - A reação humanística surgiu com ênfase 

nas pessoas por meio da Teoria das Relações 
Humanas, mais tarde desenvolvida pela Teoria 

Comportamental e pela Teoria do 

Desenvolvimento Organizacional. 

 

Estão corretas as afirmativas: 
 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) As afirmativas I e II estão corretas. 

C) Nenhuma afirmativa está correta. 

D) Apenas a afirmativa II está correta. 

 
08) A Teoria Neoclássica surgiu em função 

do crescimento exagerado das 

organizações. Nesse sentido, relacione os 

tipos de organização decorrentes da 

abordagem neoclássica e as suas 
características.  

 

1 - Organização linear. 

2 - Organização funcional. 

 

(     ) centralização das decisões; 
(     ) linhas diretas de comunicação; 

(     ) ênfase na especialização; 

(     ) linhas formais de comunicação; 

(     ) descentralização das decisões; 

(     ) aspecto piramidal. 
 

Marque a sequência correta, de cima para 

baixo. 

 

A) 1,1,1,2,1,2 

B) 1,2,2,1,2,1 
C) 2,1,2,1,2,1 

D) 1,1,2,1,2,1 

 

09) Como afirma Chiavenato (2003), Max 

Weber foi o primeiro teórico que, em uma 
análise voltada para a estrutura, acreditava 

que a burocracia era a organização por 

excelência. Segundo Motta (1975), a 

preocupação de Weber está na 

racionalidade, entendida como a adequação 

dos meios aos fins. Quais os três fatores 
principais que favorecem o 

desenvolvimento da moderna burocracia? 

 

A) O aumento da competitividade, a eficiência 

das competências humanas e o crescimento 
quantitativo das tarefas administrativas. 

B) O desenvolvimento de uma economia 

monetária, o crescimento quantitativo e 

qualitativo das tarefas administrativas do 

Estado Moderno e a superioridade técnica. 

C) A eficiência e competência humana, a alta 

taxa de juros e as crises econômicas. 
D) A evolução econômica e social da 

sociedade, o desenvolvimento de uma 

economia monetária e a competição 

empresarial. 

 
10) A teoria administrativa que se relaciona 

à múltipla abordagem com enfoque na 

organização formal e informal em seu 

funcionamento e são dependentes da 

interface com o ambiente externo é 

denominada: 
 

A) Teoria da Contingência. 

B) Teoria Burocrática. 

C) Teoria do Comportamento. 

D) Teoria Estruturalista. 
 

11) A matriz SWOT é uma sigla que 

significa Strenghts (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) 

e Threats (Ameaças). Em que área da gestão 

ela tem origem? 
 

A) Na área Administrativa e Financeira. 

B) Na área de Gestão de Recursos Humanos. 

C) Na área de Planejamento Estratégico. 

D) Na área de Logística. 
 

12) Os Planos táticos e operacionais são 

desdobramentos do Planejamento 

Estratégico. Em que situação se pode 

afirmar que estamos desenvolvendo um 

Plano Estratégico, Tático e Operacional? 
 

A) A diretoria de uma empresa estabelece 

crescimento de 10% ao ano, a gerência da 

área comercial discute com as demais 

gerências da empresa como atingir os 10% 
estabelecidos pela diretoria e os vendedores 

decidem fazer promoções para venderem mais 

e atingirem os 10% estabelecidos pela 

diretoria. 

B) A diretoria de uma empresa estabelece que 

quer que a empresa cresça, a gerência da área 
comercial discute com as demais gerências 

que a empresa irá crescer e  os vendedores 

aguardam as orientações da diretoria. 

C) As opções A e B estão corretas. 

D) Somente as opções C estão errada. 
 

13) O processo de planejamento, 

implementação e controle do fluxo e 

armazenamento eficiente e econômico de 
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matérias primas, materiais semi-acabados 

e produtos acabados, bem como as 

informações a eles relativas, desde o 

ponto de origem até o ponto de consumo, 
com o propósito de atender às exigências 

dos clientes, denomina-se: 

 

A) Tecnologia da Informação. 

B) Administração de Materiais. 
C) Administração de Cargas e Movimentos. 

D) Administração de Produção. 

 

14) A padronização de materiais em uma 

organização é uma forma de normatização 

e constitui um conjunto de métodos e de 
condições a serem alcançadas. Um dos 

objetivos da padronização é: 

 

A) permitir a aquisição de pequenos lotes de 

materiais com preço fixo, independentemente 
da quantidade comprada. 

B) diminuir a variedade de materiais da 

mesma classe, racionalizando o número de 

itens no estoque. 

C) adquirir materiais de diversos fornecedores 

e com níveis de qualidade variáveis. 
D) proporcionar o aumento do número de 

concorrências e de fornecedores. 

 

15) Uma vantagem considerável da Técnica 

de Inventário Rotativo para empresas que 
trabalham com estoque grande e variado é: 

 

A) A possibilidade de realizar a contagem de 

cada item, independentemente do respectivo 

código de inventário. 

B) O estabelecimento de intervalo variável 
para a contagem de todo o estoque de uma só 

vez, mantendo o almoxarifado em 

funcionamento. 

C) A facilidade de contagem contínua do 

material, além da definição variável do 
intervalo para cada tipo de material. 

D) A contagem realizada em períodos curtos, 

já que o almoxarifado tem de ficar fechado. 

 

16) O que são e quais as diferenças 

existentes entre o Organograma e o  
Fluxograma? 

 

A) O organograma demonstra graficamente a 

hierarquia, a estrutura organizacional de uma 

empresa, enquanto o fluxograma demonstra a 
sequência de atividades desenvolvidas em um 

processo. 

B) Tanto o organograma quanto o fluxograma 

representam a estrutura organizacional de 

uma empresa. 

C) As opções A e B estão erradas. 
D) Todas as opções acima estão corretas. 

 

17) 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) Uma teoria administrativa. 

B) É apenas uma teoria comportamental. 

C) O desdobramento prático e operacional da 

teoria comportamental em direção à 

abordagem sistêmica. 
D) Todas as opções acima estão corretas. 

 

18) Organização, Sistemas e Métodos é uma 

área clássica da administração e análise e 

desenvolvimento de sistemas que lida com 

um conjunto de técnicas que tem como 
objetivo principal: 

 

A) aperfeiçoar o funcionamento das 

organizações.  

B) criar ou aprimorar métodos de trabalho. 
C) agilizar a execução das atividades, eliminar 

atividades em duplicidade, padronizar, 

melhorar o controle, fazer o gerenciamento 

dos processos e solucionar problemas, 

também chamados 

de patologias organizacionais. 
D) todas as opções acima estão corretas. 

 

19) Pode-se apontar como características 

do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade, implantado na 
Administração Pública Federal em 1991: 

 

A) ampla instituição de política de 

remuneração por resultados, com 

estabelecimento de indicadores e metas, 

privilegiando o foco interno, voltado ao 
desenvolvimento institucional. 

B) desenvolvimento em fases, inicialmente 

com foco interno, de sensibilização e 

capacitação dos agentes públicos, e, 

subseqüentemente, incorporando o foco 
externo, com avaliação e premiação 

envolvendo a satisfação do usuário. 

C) capacitação dos agentes públicos para 

melhoria dos processos produtivos, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecn%C3%B3logo_em_an%C3%A1lise_e_desenvolvimento_de_sistemas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecn%C3%B3logo_em_an%C3%A1lise_e_desenvolvimento_de_sistemas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecn%C3%B3logo_em_an%C3%A1lise_e_desenvolvimento_de_sistemas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Management
https://pt.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Management
https://pt.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Management
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patologia
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eliminando falhas e redundâncias, não 

envolvendo, para mensuração de seus 

resultados, a visão do usuário. 

D) ampliação da eficácia e efetividade das 
ações públicas, com redução do tempo de 

resposta ao usuário, abandonando os antigos 

paradigmas de premiação por resultados. 

 

20) Leia atentamente as definições abaixo. 
 

I - Propósito ambiental geral, decorrente de 

uma política ambiental, que uma organização 

se propõe a atingir. 

II - Qualquer alteração no meio ambiente, 

benéfica ou adversa, que resulte, no todo ou 
em parte, dos aspectos ambientais da 

organização. 

III - Elemento das atividades, produtos ou 

serviços de uma organização que podem 

interagir com o meio ambiente. 
 

Assinale a opção que relaciona 

corretamente as definições, de acordo com 

a norma ISO 14001. 

 

A) I - impacto ambiental; II - aspecto 
ambiental; III - objetivo ambiental. 

B) I – objetivo ambiental; II – impacto 

ambiental; III – aspecto ambiental. 

C) I - impacto ambiental; II – objetivo 

ambiental; III – aspecto ambiental. 
D) I – aspecto ambiental; II – objetivo 

ambiental; III – impacto ambiental. 

 

21) A norma ISO 9001 é: 

 

A) projetada para verificar a conformidade. 
B) baseada em decisão unilateral da 
International Organization for Stadardization. 

C) de caráter obrigatório. 

D) um padrão de desempenho. 

 

22) O MEG (Modelo de Excelência da 
Gestão) pode ser aplicado em qualquer tipo 

de organização. São diversos os benefícios 

da adoção do modelo. 

 

A) Promove a competitividade, a 
sustentabilidade e o aprendizado 

organizacional. 

B) Proporciona um referencial para a gestão 

de organizações e possibilita a avaliação e 

melhoria da gestão de forma abrangente.  

C) Prepara para participar do Prêmio Nacional 
da Qualidade (PNQ) 

D) Todas as respostas estão corretas. 
 

23) O benchmarking traduz-se em um 

processo através do qual se observa, 

aprende e melhora a organização. Nesse 

sentido podemos firmar que: 
 

A) Pode ser aplicado a qualquer área de 

atividade organizacional.  

B) É o único meio que permite a melhoria 

organizacional. 
C) A sua utilização tem como principal 

benefício à orientação da empresa para o 

exterior, na busca permanente de 

oportunidades de melhorias dos seus 

produtos e serviços e processos. 

D) As opções A e C estão corretas. 
 

24) Gestão de Recursos Humanos, Gestão 

de Pessoas ou ainda Administração de 

Recursos Humanos, conhecida pela sigla 

“RH”, é uma associação de habilidades e 
metodologias, políticas, técnicas e práticas 

definidas com objetivo de: 

 

A) selecionar, gerir e nortear os colaboradores 

na direção dos objetivos e metas da empresa. 

B) administrar os comportamentos internos e 
potencializar o capital humano. 

C) administrar relações sindicais e relações de 

trabalho. 

D) todas as opções acima estão corretas. 

 
25) De quem são as seguintes afirmações? 

“cada uma das partes depende da outra. 

Uma relação de mútua dependência na 

qual há benefícios recíprocos [...] Sem 

organizações e sem pessoas não haveria 

a Gestão de Pessoas”. 
E ressalta que “o ideal é o planejamento 

estratégico de RH integrado ao 

planejamento estratégico da organização”. 

 

A) Taylor (1930). 
B) Chiavenato (2004). 

C) Peter Drucker (2010). 

D) Philip Kotler (2000). 

 

26) A produtividade é basicamente definida 

como a relação entre a produção e os 
fatores de produção utilizados. A produção 

é definida como os bens produzidos 

(quantidade de produtos produzidos). O que 

são considerados fatores de produção? 

 
A) Pessoas e máquinas. 

B) Processo de produção e funcionários. 

C) Recursos Naturais, Trabalho e Capital. 

D) Todas as opções acima estão erradas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_de_Pessoas
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27) A condução de um grupo de pessoas 

transformando-as numa equipe que gera 

resultados é chamada de liderança. É a 
habilidade de motivar e influenciar os 

liderados, de forma ética e positiva, para 

que contribuam voluntariamente e com 

entusiasmo para alcançarem os objetivos 

da equipe e da organização. 
Segundo Chiavenato a Teoria das Relações 

Humanas constatou a influência da 

liderança sobre o comportamento das 

pessoas. Existem três principais teorias 

sobre a liderança, quais são essas teorias? 

 
A) Traços de personalidade, Liderança 

autocrática e liberal. 

B) Liderança autocrática, democrática e 

liberal. 

C) todas as opções estão corretas. 
D) Traços de Personalidade, Estilos de 

Liderança e Liderança Situacional. 

 

28) O Gerenciamento da Cadeia de 

Abastecimento que planeja, implementa e 

controla o fluxo e armazenamento eficiente 
e econômico de matérias-primas, materiais 

semi-acabados e produtos acabados, bem 

como as informações a eles relativas, pode 

ser relacionado a: 

 
A) Administração de Produção. 

B) Logística. 

C) Área de almoxarifado. 

D) Todas as opções acima estão corretas. 

 

29) Pode-se afirmar que algumas das 
finalidades da Administração de Cargos e 

Salários são: 

 

A) ordenar os salários dos trabalhadores de 

acordo com a maior ou menor habilidade e 
responsabilidade que o cargo exige de seu 

ocupante, atendendo ao preceito de igualdade 

salarial para trabalho igual. 

B) adequar os salários da empresa aos 

salários do mercado, visando não perder seus 

funcionários para as empresas 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 questões acima estão corretas. 

 

30) Para melhor atender um mercado-alvo, 

as organizações devem dispor de 

informações relevantes sobre seu campo de 

atuação, seu negócio, sua concorrência e 

especialmente seus clientes. O processo 

de pesquisa de mercado consiste em: 
 

A) Desenvolver plano de pesquisa e coletar 

informações. 

B) elaborar plano de pesquisa, coletar as 

informações e apresentar o resultado. 
C) Definir os problemas e objetivos de 

pesquisa, desenvolvimento do plano de 

pesquisa, coleta de informações, análise das 

informações e apresentação dos resultados 

para administração. 

D) todas as questões acima estão erradas. 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idalberto_Chiavenato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento

