
Noções de Administração

01- Os três estilos básicos de liderança são a orientada para tarefas, a orientada para as pessoas 
e a orientada para o desenvolvimento.

Com relação ao Desenvolvimento de Habilidades Interpessoais, julgue os itens abaixo:

02- O  processo  de  comunicação  é  composto  de  seis  partes:  fonte  de  emissor;  codificação; 
mensagem; canal; decodificação; e receptor.

03- Dentro do comportamento de habilidades interpessoais,  existem cinco comportamentos de 
resolução de conflito.

Com relação a Administração e Mudança, julgue os itens abaixo:

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

Com relação à Administração de Organizações, julgue os itens abaixo:

05- Gerente são indivíduos que supervisionam as atividades de outras pessoas.

06- Uma Organização é um arranjo sistemático de três ou mais pessoas que cumprem papéis 
formais e compartilham uma missão comum.

07-  O comportamento organizacional estuda sistematicamente como as pessoas se comportam 
nas organizações.

08-  As quatro funções da administração são planejamento, organização, liderança e controle.

09-  Eficiência diz respeito ao alcance de metas, a “fazer a coisa certa”. Eficácia é uma relação 
entre insumo e produto, é o “fazer as coisas direito”.

Com relação à tomada de decisões, julgue o item abaixo:

10- O risco admite que um tomador de decisão possa calcular a probabilidade de alternativas ou 
resultados. 

Gabarito
01. C
Comentários:  A primeira enfatiza a realização das metas do grupo e a definição e estruturação 
das  atribuições  de  tarefas  ao  grupo  de  trabalho.  A  segunda  desenvolve  boas  relações 
interpessoais, e amistoso e acessível. A terceira experimenta e encoraja a mudança.

02. E
Comentários:  Não são seis e sim sete. Faltou o feedback.

03. C
Comentários:  São  eles:  a  abstenção,  a  acomodação,  a  imposição,  a  conciliação  e  a 
colaboração.



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

05. C
Comentários:   Para ser gerente, é necessário que pessoas reportem-se a Você.

06. E
Comentários:  A necessidade é apenas de duas pessoas e não três. Uma Organização destina-
se mais a realizar tarefas específicas do que a satisfazer  necessidades pessoais.

07. C
Comentários: Os gerentes utilizam conhecimentos de comportamento organizacional para ajudar 
no trabalho com outras pessoas e obter níveis elevados de desempenho dos funcionários.

08. C
Comentários: Planejar  inclui  fixar  metas  e  estabelecer   a  estratégia  da  organização.  Para 
organizar é preciso identificar tarefas a serem executadas, quem deve realizá-las, como devem 
ser agrupadas, quem se reporta a quem e em que nível devem ser tomadas as decisões na 
organização. Liderar refere-se a dirigir e coordenar pessoas. Controlar é o processo de monitorar, 
comparar e corrigir o desempenho.

09. E
Comentários: Os conceitos estão invertidos, ou seja, Eficácia diz respeito ao alcance de metas e 
Eficiência é uma relação entre insumo e produto.

10. C
Comentários:   Com  a  incerteza,  nenhuma  probabilidade  pode  ser  calculada  e,  por  isso,  o 
tomador de decisão deve recorrer à intuição ou à criatividade.


