
Administração Geral

01. A respeito da liderança, assinale a opção que pode ser considerada incorreta, segundo as 
teorias mais contemporâneas da Administração.
a) a liderança pode ser ensinada e aprendida por todos os indivíduos, como qualquer outra função 
gerencial.
b) a liderança efetiva gera comprometimento e entusiasmo entre os liderados para o alcance de 
objetivos comuns.
c) a liderança é um fenômeno grupal.
d) a liderança verdadeira é inata ao indivíduo.
e) grande parte do poder do líder encontra-se no grupo em que lidera.

02. São características das equipes eficazes, exceto:
a) ocupação do mesmo espaço físico.
b) satisfação dos padrões de quantidade e qualidade.
c) satisfação pessoal dos membros.
d) comprometimento entre os membros.
e) reportam-se a um coordenador que normalmente não integra a equipe.

03. A noção de competência, no modo de pensar atual, está vinculada a duas dimensões: uma 
organizacional e outra gerencial.Qual das opções abaixo descreve corretamente estas 
dimensões ?
a) as competências organizacionais são coletivas e aparecem sob forma de processos de 
produção. As competências gerenciais são competências também coletivas, mas geram 
diferenciação.
b) As competências organizacionais são decorrentes dos treinamentos e representam a 
qualificação dos membros organizacionais, já as gerenciais são as competências seletivas que 
geram diferencial organizacional.
c) As competências organizacionais são uma dimensão corporativa de competências, enquanto as 
competências gerenciais são a dimensão coletiva da gerência média organizacional.
d) As competências organizacionais devem contribuir para a expansão da empresa em caráter 
imediatíssimo, por isso são consideradas estratégicas, ao contrário das gerenciais, que são 
operacionais.
e) As competências organizacionais podem ser seletivas e seguirem o mesmo princípio conceitual 
do Core Competence, enquanto as gerenciais são a mobilização e aplicação de conhecimentos e 
capacidades numa situação específica.

04. Quanto à relação entre grupos e equipes em uma organização, podemos afirmar que são 
características dos grupos:
a) Desempenho coletivo.
b) sinergia positiva.
c) sinergia negativa.
d) relacionamentos coesos.
e) responsabilidade coletiva.

05. No estudo da liderança, um importante teórico definiu algum parâmetros sobre esse assunto, 
constatando que o estilo de liderança liberal é menos eficaz, mas não conseguiu definir se o estilo 
de liderança democrático é superior ao autocrático. Trata-se de:
a) Mintzberg.
b) Maslow.
c) Lewin.



d) Tannenbaum.
e) Schimidt.

06. De uma forma geral, pode-se afirmar que os projetos possuem as seguintes características, 
exceto:
a) têm objetivos definidos.
b) São não repetitivos, ou seja: inexistem dois ou mais projetos iguais.
c) Eliminam a incerteza quanto aos resultados.
d) Ocasionam mudanças na organização.
e) Têm um período de tempo limitado, com início e fim bem definidos.

07. No âmbito da gestão da informação e do conhecimento, é correto pressupor que:
a) o uso intensivo da tecnologia da informação visa à criação de um repositório de soluções 
prontas, a serem aplicadas pela organização na resolução de novos problemas.
b) O conhecimento pode ser obtido no ambiente externo da organização, inclusive junto a 
organizações concorrentes.
c) A adoção de uma base tecnológica de primeira linha garante uma cultura do conhecimento no 
seio da organização.
d) O conhecimento tácito diz respeito aos indivíduos, não devendo ser alvo de interesse da 
organização.
e) À medida em que o repositório de conhecimentos é ampliado, a experimentação passa a ser 
desnecessária.

08. A Gestão de Processos envolve o mapeamento e a análise para a melhoria de processos 
organizacionais. Entre as opções abaixo, selecione a incorreta.
a) a modelagem de processos é feita por meio de duas grandes atividades intituladas As is e To 
be.
b) a fase incial da modelagem de processos tenta, entre outros objetivos, entender o processo 
existente e identificar suas falhas.
c) O redesenho de um processo é executado na fase As is do mapeamento.
d) A melhoria contínua é uma das metodologias de racionalização de processos.
e) A metodologia de inovação de processos caracteriza-se por ser uma abordagem radical de 
melhoria de processos.

09. Trata-se de um guia das melhores práticas no gerenciamento de projetos e atualmente está 
em sua quarta edição, publicado em 2008, pela PMI – Project Management Institute.
a) Ishikawa.
b) PDCA.
c) PMBOK.
d) Gut.
e) Gráfico de Pareto.

10. Quanto à modelagem de processos, os teóricos costumam defini-la com as terminologias AS-
IS e TO-BE. Esses termos significam, respectivamente:
a) Processo atual e processo futuro.
b) Mudanças conservadoras e mudanças drásticas.
c) processo de atualização e processo de reengenharia.
d) processo de planejamento e gestão estratégica.
e) processo interno e processo externo.

Gabarito:



01. D
Comentário: De acordo com as teorias contemporâneas, a liderança não é inata, ou seja, o 
indivíduo pode aprendê-la, tudo depende do líder, dos seguidores e da situação. 

02. A
Comentário: Fatores como satisfação pessoal dos membros, satisfação dos padrões de 
quantidade e qualidade, comprometimento entre os membros e ter alguma pessoa como 
referência que não seja parte da equipe são características das equipes eficazes. Para ser eficaz, 
entretanto, não é necessário que uma equipe ocupe o mesmo espaço físico. Quanto a isso, 
equipes podem situar-se em cidades diferentes ou até mesmo em outros países.

03. E 
Comentário: Core competence são as competências principais de uma empresa. As 
competências organizacionais são seletivas, enquanto as gerenciais são ferramentas utilizadas 
para serem aplicadas em situações específicas.

04. C
Comentário: Em um grupo, a sinergia é negativa, ao contrário das equipes, que têm sinergia 
positiva.

05. C 
Comentário: O conceito refere-se a Kurt Lewin.

06. C
Comentário: A questão elenca características bem relevantes dos projetos na administração, que 
são objetivos definidos, não repetitivos, ocorrência de mudanças na organização e início e fim 
determinados. Entretanto, os projetos não eliminam as incertezas, que podem ser atenuadas, mas 
nunca eliminadas.

07. B
Comentário: Tecnologia da informação fornece dados para facilitar a tomada de decisões, mas 
não soluções definitivas, afinal, o ambiente das organizações é imprevisível. Por sua vez, ter 
tecnologia não garante, por si só, conhecimento à organização.
O conhecimento pode ser obtido de várias maneiras, e o ambiente externo é uma delas, podendo 
as organizações concorrentes ser fonte de conhecimento.

08. C
Comentário: As is significa como o projeto é atualmente, enquanto To be é como ele pode ser no 
futuro. Esses dois termos são os dois tipos de modelagem de processos existentes. A fase As is 
mostra a situação atual, suas características atuais e o que acontece no momento. A fase de 
redesenho do processo acontece na fase To be, que é a perspectiva de como poderá ser o 
processo no futuro.

09. C
Comentário: O guia das melhores práticas no gerenciamento de projetos é o PMBOK.

10. A
Comentário: As is e To be, na administração de processos, significam, respectivamente, ‘como é’ 
e ‘como vai ser’. 


