
CULTURA ORGANIZACIONAL

01.  Os colaboradores de uma organização aprendem a cultura organizacional de várias formas, 
como histórias, rituais, símbolos materiais e linguagem,  marque a opção que representa rituais e 
cerimônias.
a) Comemoração de aniversário da empresa
b) Lembranças sobre dificuldades ou eventos especiais
c) Cortes e relocação de funcionários
d) Arquitetura do edifício
e) Desenvolvimento  de termos singulares para descrever equipamentos , clientes, produtos, etc.

02. Com relação ao tema ética, vivemos um período de transição histórica que põe em xeque 
valores  e  normas morais  até então consensuais,  marque a  opção que na condiz  com essas 
determinações históricas de transfigurações.
a) Revolução Digital
b) A globalização econômica com a constituição de um capitalismo competitivo planetário.
c) Passagem de um capitalismo social para um capitalismo excludente.
d) Redefinição do Estado dirigista em favor de um Estado regulador.
e) Superação de uma sociedade industrial com primazia dos ativos tangíveis para uma sociedade 
da informação com primazia dos ativos intangíveis.

03. Marque a opção que se contrapõe a tudo o que fere os interesses gerais e que demonstra a 
razão antiética.
a) Contribui para a reprodução da vida social
b) Orienta as decisões para o bem comum, a res publica e a racionalidade universalista
c) Expressa is interesses específicos de agrupamentos singulares.
d) Propicia a realização do bem restrito universalista por meio de altruísmo estrito e do auto-
interesse.
e) Busca a realização de tomadas de decisões que possam gerar o bem comum.

04. Com relação a moral, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta.
I - É um sistema de normas culturais que pauta as condutas dos agentes sociais.
II  - Depende da adesão de seus participantes aos pressupostos e valores que lhe servem de 
fundamentos
III - Organiza as expectativas individuais ao selecionar e definir as melhores práticas.
a) Somente a opção I está correta
b) Somente a opção II está correta
c) Somente as opções I e II estão corretas
d) Somente as opções II e III estão corretas
e) Todas as opções estão corretas.

05. O conceito de responsabilidade social corporativa confere um caráter “social” ao capitalismo 
em  função  da  adoção  de  um  conjunto  de  práticas,  marque  a  opção  falsa  quanto  a 
responsabilidade social corporativa
a)  Conceder  aos colaboradores  participação nos lucros  e  nos resultados,  assim como outros 
benefícios sociais.
b) Valorizar a diversidade interna da empresa, por meio do combate a discriminação
c) Implica a publicação de um balanço social
d)  Exige  dos prestadores  de  serviços  que  seus trabalhadores  tenham condições distintas  de 
trabalho às dos próprios funcionários da empresa contratante
e) Exige a conservação e restauração do meio ambiente através de intervenções não predatórias.



06. De acordo com o código de ética do banco do Brasil, marque a opção incorreta.
a)  O  Banco  do  Brasil  oferece  produtos,  serviços  e  informações  para  o  atendimento  das 
necessidades dos clientes, com inovação, qualidade e segurança.
b)  O Banco do Brasil  oferece tratamento  digno e  cortês,  considerando  o  interesse  dos seus 
acionistas realtivos aos resultados lucrativos.
c)  O Banco do Brasil  oferece orientações e  informações claras,  confiáveis  e oportunas,  para 
permitir aos clientes a melhor decisão nos negócios.
d) O Banco do Brasil estimula a comunicação dos clientes com a empresa.
e) O Banco do Brasil assegura o sigilo das informações bancárias, ressalvados os casos previstos 
em lei.

07. Considerando  o  que  o  Código  de  Ética  do  Banco  do  Brasil  trata  sobre  funcionários  e 
colaboradores, analise as afirmativas e marque a opção correta abaixo.
I - Zelamos pelo estabelecimento de um ambiente de trabalho saudável;
II - Repudiamos condutas que possam caracterizar assédio de qualquer natureza;
III - Reconhecemos, e tratamos de forma diferenciada a diversidade do conjunto de pessoas que 
compõem o conglomerado;
IV - Repudiamos práticas ilícitas, como suborno, extorsão, corrupção e propina.

a) Somente a opção I está incorreta.
b) Somente a opção II está incorreta.
c) Somente a opção III está incorreta.
d) Somente a opção IV está incorreta.
e) Todas as opções estão incorretas.

08. O Banco do Brasil de acordo com seu código de ética pauta sua gestão para com Acionistas, 
Investidores e Credores em princípios, exceto:
a) Princípio da Legalidade.
b) Princípio da Impessoalidade.
c) Princípio da Moralidade.
d) Princípio da Publicidade.
e) Princípio da Eficácia.

Considerando a Gestão de Ética nas Empresas Públicas responda as questões de número 09 e 
10.

09. São Deveres do Servidor Público, exceto
a) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
b) Ser leal a instituição a que servir.
c) Observar as normas legais e regulamentares.
d) Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente legais.
e) Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas 
as protegidas por sigilo.

10. Ao Servidor Público é proibido,
a) Ausentar-se do serviço durante o expediente, com prévia autorização do chefe imediato.
b) Retirar, com anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
c) Recusar fé a documentos públicos
d) Opor resistência justificada ao andamento de documento ou processo.
e) Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, parente até terceiro grau de 
parentesco.



GABARITO

01. A
Comentário: rituais  e  cerimônias  são  sequencias  repetitivas  de  atividades  que  expressam e 
reforçam os valores principais da organização. Festa de fim de ano, aniversário da empresa, estes 
eventos coseguem reunir um grande número de funcionários.

02. C
Comentário:  A alteração foi justamente inversa, onde passamos de um capitalismo excludente 
para um capitalismo social.

03. C
Comentário: Além da opção da resposta, ainda podemos considerar que as razões antiéticas 
orienta as decisões para o bem restrito particularista e que também mina a coesão social.

04. C
Comentário: A opção III está incorreta pelo fato de que as expectativas não são individuais e sim 
coletivas.

05. D
Comentário:  Exige  dos  prestadores  a  mesmas condições  de  trabalho  que  seus  funcionários 
possuem e não algo diferente como propõe a questão.

06. B
Comentário: O correto seria que ao invés de considerar o interesse dos acionistas o Banco do 
Brasil respeita os interesses e os direitos do consumidor.

07. C
Comentário: O Banco do Brasil não trata de forma diferenciada a diversidade, mas sim aceita e 
valoriza a diversidade do conjunto de pessoas que compõem o conglomerado.

08. E
Comentário: Considerando os princípios constitucionais o Banco do Brasil, pauta sua gestão nos 
mesmos e estes são: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência e não o da 
Eficácia como aponta a opção E.

09. D 
Comentário: O certo seria, exceto quanto manifestamente ILEGAIS.

10. C 
Comentário: a) O servidor não pode ausentar-se sem prévia autorização do chefe.
b) Retirar , sem anuência.
c) Correta.
d) Opor resistência injustificada.
e) Parentes de até segundo grau.


