
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO

Conhecimentos de Administração e de administração gerencial

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.  O papel  da  alta  administração  é  importante  porque  os  gerentes  neste  caso  não  podem 
interpretar o ambiente de formas diversas e desenvolver diferentes metas.

06. É correto afirmar que a lucratividade mostra o desempenho geral das Organizações voltadas 
para o lucro.

07. É correto afirmar que uma estratégia de liderança de baixo custo, os administradores têm uma 
abordagem eficiente  para o  projeto  organizacional,  enquanto  uma estratégia  de diferenciação 
pede uma abordagem de aprendizagem.

08.  O  gerente  de  vendas  pode  ser  extrovertido  e  procurado  em  manter  um  relacionamento 
caloroso e amigável com o cientista. Ele pode não gostar do cientista porque o cientista parece 
retraído e não inclinado a falar sobre nada além dos problemas nos quais está interessado.

09. As  Organizações  dependem  de  matérias-primas,  trabalho  e  capital  para  operar.  Se  a 
disponibilidade desses recursos é restrita, se os preços aumentam ou se a qualidade diminui, a 
capacidade da Organização de continuar operando não pode ser ameaçada.

10. As opções de mudança disponíveis a um gerente incluem mudança da estrutura, da cultura, 
da tecnologia e do ambiente.



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:  Os gerentes  podem  interpretar  o  ambiente  de  formas  diversas  e  desenvolver 
diferentes metas.

06. C
Comentários:  A lucratividade pode ser expressa em função da receita líquida,  dos ganhos por 
ação ou do retorno sobre o investimento.

07. C
Comentários:  Uma  estratégia  de  liderança  de  baixo  custo  (eficiência)  está  associada  com 
autoridade firme e centralizada e controles rígidos, procedimentos operacionais padronizados e 
ênfase em sistemas eficientes de compra e distribuição.

08. C
Comentários:  Todos os desconfortos são manifestações concretas de diferenças relativamente 
grandes entre os dois homens no tocante aos seus estilos de trabalho e de pensamento.

09. E
Comentários: A capacidade da Organização de continuar operando pode ser ameaçada.

10. E
Comentários: Faltou a mudança relativa às pessoas.


