
Admnistração Pública

01. A inteligência emocional é a habilidade de dirigir de modo eficaz a nós mesmos e os nossos 
relacionamentos.  Ela  consiste  em algumas  capacidades  fundamentais,  sendo  que  uma delas 
refere-se a (o):
a) comunicação. 
b) empatia.
c) controle.
d) planejamento.
e) comando.

02. No que se refere às habilidades para o trabalho em equipe, analise as afirmativas abaixo.
I. Toda equipe deve ter um conjunto de participantes capazes de contribuir com habilidades e 
competências diferentes para o alcance dos objetivos. 
II. A habilidade de planejamento estratégico significa que, em vez de responder a problemas com 
respostas isoladas, a equipe deve utilizar o planejamento estratégico para identificar desafios e 
oportunidades de maneira colaborativa e influenciar o ambiente no qual os problemas surgem.
III.  A habilidade  de liderança  significa  que  a  equipe deve  criar  oportunidades para  que  cada 
participante sirva como líder.
É(São) correta(s) APENAS a(s) afirmação(ões)
(A) I. 
(B) II.
(C) III. 
(D) I, II e III.
(E) I e II.

03.  Sobre a Gestão por Competências, analise as afirmativas a seguir.
I. Competência é a integração de habilidades, conhecimento e comportamento que se manifesta 
no desempenho das pessoas.
II. A responsabilidade, a ética, a inovação, o espírito empreendedor, a liderança são consideradas 
como sendo algumas das competências essenciais que aparecem em várias organizações.
III.  A gestão por competências procura substituir o tradicional levantamento de necessidades e 
carências  de  treinamento  por  uma  visão  das  necessidades  futuras  do  negócio  e  como  os 
colaboradores poderão agregar valor à organização.
É(São) correta(s) APENAS a(s) afirmação(ões)
a) I. 
b) II.
c) III. 
d) II e III.
e) I, II e III.

04. Sobre a Gestão do Conhecimento, analise as alternativas abaixo.
I. O conhecimento refere-se à informação estruturada que possui valor para uma organização.
II. O conhecimento conduz a novas formas de trabalho e de comunicação, a novas estruturas e 
tecnologias e a novas formas de interação humana. 
III.  A gestão  do  conhecimento  refere-se  ao  processo  integrado  destinado  a  criar,  organizar, 
disseminar e intensificar o conhecimento para melhorar o desempenho global da organização.
É(São) correta(s) APENAS a(s) afirmação(ões)
a) II. 
b) I.



c) III. 
d) II e III.
e) I, II e III.

05. Sobre a gestão do conhecimento, analise as afirmativas a seguir.
I. O capital intelectual refere-se à soma dos conhecimentos, informações, propriedade intelectual e 
experiência de todos pertencentes a um ambiente organizacional, que podem ser administrados 
com o objetivo de gerar riqueza e vantagem competitiva.
II.  O  conhecimento  existente  na  organização  pode  ser  utilizado  para  criar  uma  vantagem 
diferencial, ou seja, a gestão do conhecimento abrange a soma de tudo o que todos em uma 
organização conhecem e que confere à empresa sua vantagem competitiva.
III. A gestão do conhecimento refere ao conjunto de esforços ordenados e sistematizados visando 
a criar um conhecimento novo, difundi-lo na organização para os que necessitam e incorporá-lo a 
produtos, serviços e sistemas. 
É(São) correta(s) APENAS a(s) afirmação(ões)
a) I. 
b) II.
c) III. 
d) I, II, e III.
e) II e III.

06. As competências básicas e fundamentais para o sucesso de uma organização em relação aos 
clientes, à sociedade e aos concorrentes correspondem às:
a) competências da área de gestão de pessoas.
b) competências pessoais.  
c) competências organizacionais.
d) competências de gestão.
e) competências essenciais.

07. Sobre a gestão da mudança, analise as afirmativas a seguir.
I. A mudança significa a passagem de um estado para outro diferente. Refere-se à transição de 
uma situação para outra. 
II. A mudança está em toda parte: nas organizações, nas pessoas, nos clientes, nos produtos e 
serviços, na tecnologia. A mudança representa a principal característica dos tempos modernos.
III. O processo de mudança ocorre dentro de um campo de forças que atuam dinamicamente em 
vários sentidos. De um lado, existem forças positivas, de oposição e resistência à mudança e, de 
outro, forças negativas, de apoio e suporte à mudança.
São corretas APENAS as afirmações
a) I e II.
b) I, II, III e IV.
c) I, II e IV.
d) II e IV.
e) I, II e III.

08. Sobre a comunicação, analise as alternativas a seguir.
I. O processo de comunicação está sujeito a ruídos e interferências, que distorcem a mensagem 
ou impedem a transmissão e recepção eficazes da informação.
II. O processo de comunicação compreende a transmissão de informação e de significados.
III. Em qualquer processo de comunicação há apenas os seguintes elementos: emissor e receptor.
IV. Um elemento importante no processo de comunicação é o feedback.



 
São corretas APENAS as afirmações
a) I e II.
b) I, II, III e IV.
c) I, II e IV.
d) II e IV.
e) I, II e III.

09. Sobre a comunicação, analise as alternativas a seguir.
I. A comunicação é a troca de informações entre pessoas.
II. A comunicação significa tornar comum uma mensagem ou informação.

III. A comunicação requer um código para formular uma mensagem. 
IV. O emissor, a mensagem, o codificador, o canal, o receptor são considerados como sendo uma 
das etapas da comunicação.
São corretas APENAS as afirmações
a) I e II.
b) I, II e IV.
c) I, II, III e IV.
d) II e IV.
e) I, II e III.

10. Em relação ao poder nas organizações, analise as alternativas a seguir. 
I. Poder do saber é baseado nos conhecimentos que a pessoa tem.
II. Poder legítimo é a influência exercida pelo líder em virtude da afeição e do respeito que as 
pessoas tem pelo líder, em função de suas qualidades como seu caráter, força e personalidade.
III. Poder referente é o conferido pela posição ocupada na organização.
É(São) correta(s) APENAS a(s) afirmação(ões)
a) I. 
b) II.
c) III. 
d) I e III.
e) II e III.

Gabarito
01. B 
Comentários:  A empatia  refere-se  a  habilidade  de  sentir  as  emoções  de  outras  pessoas, 
entender suas perspectivas e assumir um interesse ativo em suas preocupações.

02. D 
Comentários: Todas as alternativas definem adequadamente as habilidades para o trabalho em 
equipe.

03. E 
Comentários: Todas as alternativas estão relacionadas ao conceito de gestão por competências. 

04. E 
Comentários: Todas as alternativas estão relacionadas ao conceito de gestão do conhecimento. 

05. D 
Comentários: Todas as alternativas estão relacionadas ao conceito de gestão do conhecimento. 



06. E 
Comentários: As competências essenciais são fundamentais para a eficácia organizacional. Ex.: 
competitividade, liderança, etc. 

07. A 
Comentários:  O item III está errado. O processo de mudança ocorre dentro de um campo de 
forças que atuam dinamicamente em vários sentidos. De um lado, existem forças positivas, de 
apoio e suporte à mudança e, de outro, forças negativas, de oposição e resistência à mudança.
 
08. C 
Comentários: Existem também outros elementos, tais como: canal, código, ruídos, etc.

09. C 
Comentários: Todas as alternativas respondem adequadamente a comunicação.

10. A 
Comentários: O item II está errado porque o poder legítimo é o conferido pela posição ocupada 
na organização. O item III está errado porque o poder referente é a influência exercida pelo líder 
em virtude da afeição e do respeito que as pessoas tem pelo líder, em função de suas qualidades 
como seu caráter, força e personalidade.


