
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO

01. Podemos  definir  Organizações  como entidades  sociais,  orientadas  por  metas,  projetadas 
como sistemas de atividades deliberadamente estruturados e coordenados e ligadas ao ambiente 
externo.

02. Dentro da Teoria Organizacional, podemos afirmar que as Organizações existem para reunir 
recursos para atingir as metas e os resultados desejados.

03. Para entender  a Organização como um todo,  devemos olhar  para ela como um sistema. 
Então, um sistema é um conjunto de elementos interativos que recebe entradas do ambiente, 
transforma-as e devolve as saídas para o ambiente externo.

04. A principal diferença entre um sistema aberto e um sistema fechado na Teoria Organizacional 
é que o sistema fechado não dependeria do ambiente e o sistema aberto precisa interagir com o 
ambiente para sobreviver.

05. A especialização diz respeito à quantidade de documentação escrita na Organização.

06. A hierarquia de autoridade descreve que se reporta a quem e a amplitude de controle de cada 
gerente.

Julgue os itens abaixo em relação às questões básicas sobre Liderança.

07. A Liderança diz respeito a lidar com a mudança, ao passo que gerenciamento está relacionado 
à  criação  de  ordem  e  constância.  As  Organizações  precisam  mais  da  liderança  como  do 
gerenciamento.

08. A compreensão da liderança se moldam através de cinco variáveis fundamentais.

09. A eficácia da liderança diz respeito essencialmente ao sucesso em fazer com que um grupo 
passe à realização de uma meta comum. Mas o sucesso pode ser um resultado objetivo ou uma 
percepção.

10. Constatou-se que os seguintes traços explicam regularmente as percepções da liderança: 
ambição e energia, desejo de comandar, honestidade e integridade, autoconfiança, inteligência, 
conhecimento relevante ao trabalho, exceto uma personalidade com elevada automonitoramento.

GABARITO

01. C
Comentários:  O elemento-chave de uma Organização não é um edifício  ou um conjunto de 
planos  de  ação  e  procedimentos;  Organizações  são  constituídas  de  pessoas  e  de 
relacionamentos recíprocos.

02. C
Comentários:  As Organizações existem também para produzir bens e serviços com eficiência, 
facilitar a inovação, utilizar modernas tecnologias de produção e informação, etc.



03. C
Comentários:  Os  elementos  de  interação  mostram  que  as  pessoas  e  os  departamentos 
dependem  uns dos outros e precisam trabalhar juntos.

04. C
Comentários: O sistema fechado seria autônomo, encerrado e hermeticamente isolado do mundo 
externo e o sistema aberto não só consome como também exporta recursos para o ambiente.

05. E
Comentários:  O que diz respeito à quantidade de documentação escrita na Organização é a 
formalização.

06. C
Comentários: A hierarquia é retratada por linhas verticais no organograma de uma Organização e 
está relacionada com a amplitude de controle.

07. E
Comentários: As Organizações precisam tanto de liderança como de gerenciamento.

08. C
Comentários: Estas cinco variáveis são: a eficácia da liderança, as características pessoais e o 
estilo do líder, as características do seguidor, o comportamento do líder e o contexto da liderança.

09. C
Comentários: Além disso, os pesquisadores não têm utilizado a mesma definição de eficácia, que 
varia desde o desempenho do grupo e a satisfação do seguidor até a aceitação do líder.

10. E
Comentários: A personalidade com elevada automonitoramento também explicam regularmente 
as percepções da liderança.


