
Qualidade no Serviço Público

01- As Organizações constituem sistemas formados por diferentes recursos,  as quais buscam 
oferecer no mercado produtos e serviços de forma a alcançar a satisfação de seu público-alvo.

02- O consumidor moderno busca constantemente novos produtos e serviços, neste sentido, é 
preciso que as organizações acompanhem as mudanças desse novo mercado e ofereçam um 
atendimento  de  qualidade,  causando  satisfação  aos  clientes  e  se  fortalecendo  perante  a 
sociedade.

03-  A maioria  das pessoas pensa em administração de marketing como sendo o trabalho de 
encontrar clientes em número suficiente para atender a produção da empresa.

04- A Administração de produção é o processo de planejamento e execução da concepção, do 
preço da promoção e da distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam 
objetivos individuais e organizacionais.

05- Os clientes buscam bons produtos, serviços e atendimento que os satisfaçam, para isso é 
preciso  que  os  administradores  de marketing  conheçam o mercado em que  a  empresa está 
inserida e saibam por meio de pesquisas e demais instrumentos de comunicação seus anseios e 
necessidades.

06- O produtor é o principal elemento formador de uma empresa, é este o termômetro de análise, 
para saber se a mesma está tendo ou não sucesso com as suas vendas.

07-  A qualidade no atendimento é um dos principais fatores para manter a empresa produtiva e 
competitiva no mercado.

08- O atendimento ao cliente é o ponto de partida para o sucesso da empresa:

09- A satisfação com o produto é um dos principais elementos capazes de fidelizar um cliente.

10- Existem cinco segredos para a superioridade em serviços,  são eles,  exceto  estabelecer 
padrões de desempenho em serviços baseados nos funcionários.

Gabarito
01. C
Comentários: Só  existe  uma  definição  válida  para  a  finalidade  de  uma  empresa:  criar  um 
consumidor. Para que isso aconteça é preciso que a organização conheça as necessidades e 
preferências de seu público.

02. E
Comentários: No ambiente de uma organização a inovação requer do administrador habilidade e 
responsabilidade, acompanhando a concorrência.

03. C
Comentários: A  organização  tem  um  nível  desejado  de  demanda  para  seus  produtos.  A 
administração  de  Marketing  deve  encontrar  formas  de  lidar  com  estes  diferentes  tipos  de 
demanda.



04. E
Comentários: A administração de Marketing abrange ideias, bens e serviços, inclui a noção de 
troca e tem como objetivo gerar satisfação para as partes envolvidas.

05. C
Comentários: A propaganda é apenas 1% do processo de Marketing, o contato do dia-a-dia é o 
que realmente importa, ou seja, o administrador deve pesquisar o que o cliente realmente deseja.

06. E
Comentários: O cliente é a principal ferramenta do atendimento, sendo que a qualidade deste é 
indiscutível para a empresa.

07. C
Comentários: A realidade é que a qualidade no atendimento é apontada como positiva em todos 
os níveis organizacionais.

08. C
Comentários: Para  se  sobressair  no  atendimento  ao  cliente,  uma  organização  precisa  ter 
funcionários de alto e baixo que compartilhem em compromisso com a prestação de serviços 
superiores.

09. C
Comentários: Dessa forma, as empresas devem buscar a satisfação como forma de estreitar a 
relação com seus clientes.

10. C
Comentários: O correto é: “estabelecer padrões de desempenho baseados nos funcionários”.


