
GESTÃO DE PESSOAS

01. Podemos  definir  Organizações  como entidades  sociais,  orientadas  por  metas,  projetadas 
como sistemas de atividades deliberadamente estruturados e coordenados e ligadas ao ambiente 
externo.

02. Dentro da Teoria Organizacional, podemos afirmar que as Organizações existem para reunir 
recursos para atingir as metas e os resultados desejados.

03. Para entender  a Organização como um todo,  devemos olhar  para ela como um sistema. 
Então, um sistema é um conjunto de elementos interativos que recebe entradas do ambiente, 
transforma-as e devolve as saídas para o ambiente externo.

04. A principal diferença entre um sistema aberto e um sistema fechado na Teoria Organizacional 
é que o sistema fechado não dependeria do ambiente e o sistema aberto precisa interagir com o 
ambiente para sobreviver.

05. A especialização diz respeito à quantidade de documentação escrita na Organização.

06. A hierarquia de autoridade descreve que se reporta a quem e a amplitude de controle de cada 
gerente.

07. A centralização refere-se ao nível  hierárquico  que possui  poder  para tomar uma decisão. 
Quando a tomada de decisão é mantida no nível alto, a Organização é centralizada. Quando as 
decisões são delegadas para os níveis mais baixos da Organização, ela é descentralizada.

08. A  cultura  de  uma  Organização  é  o  conjunto  subjacente  de  valores-chave,  crenças, 
entendimentos  e  normas  compartilhados  pelos  funcionários,  porém  esses  valores  não  dizem 
respeito ao comportamento ético dos funcionários.

09. A eficiência em uma Organização refere-se à quantidade de recursos utilizados para atingir os 
objetivos da mesma, enquanto a eficácia é um termo mais amplo e signfica o grau em que uma 
Organização alcança seus objetivos.

10. Para que uma Organização continue saudável, sua cultura deve incentivar a adaptação ao 
ambiente externo.

GABARITO

01. C
Comentários:  O elemento-chave de uma Organização não é um edifício  ou um conjunto de 
planos  de  ação  e  procedimentos;  Organizações  são  constituídas  de  pessoas  e  de 
relacionamentos recíprocos.

02. C
Comentários:  As Organizações existem também para produzir bens e serviços com eficiência, 
facilitar a inovação, utilizar modernas tecnologias de produção e informação, etc.

03. C
Comentários:  Os  elementos  de  interação  mostram  que  as  pessoas  e  os  departamentos 
dependem  uns dos outros e precisam trabalhar juntos.



04. C
Comentários: O sistema fechado seria autônomo, encerrado e hermeticamente isolado do mundo 
externo e o sistema aberto não só consome como também exporta recursos para o ambiente.

05. E
Comentários:  O que diz respeito à quantidade de documentação escrita na Organização é a 
formalização.

06. C
Comentários: A hierarquia é retratada por linhas verticais no organograma de uma Organização e 
está relacionada com a amplitude de controle.

07. C
Comentários:  Entre  as  decisões  organizacionais  que  podem  ser  centralizadas  ou 
descentralizadas estão a compra de equipamentos, o estabelecimento de metas, a escolha de 
fornecedores, a definição de preços, a contratação de funcionários e a decisão sobre campos de 
marketing.

08. E
Comentários:  Os  valores  subjacentes  podem  dizer  respeito  ao  comportamento  ético,  ao 
compromisso com os funcionários, à eficiência ou ao atendimento ao cliente e fornecem o alicerce 
que une os membros da Organização. A cultura de uma Organização não é escrita, mas pode ser  
observada em sua história, slogans, cerimônias, vestuário ou layout do escritório.

09. C
Comentários: Para serem eficazes, as Organizações precisam de objetivos focados e claros e de 
estratégias adequadas para que seja possível alcançá-los.

10. C
Comentários:  As  Organizações  altamente  bem-sucedidas  em  ambientes  estáveis  podem  se 
tornar vítimas de seu próprio sucesso quando o ambiente começa a mudar radicalmente.


