
NOÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS

01. São os arquivos que formam-se a partir de documentos recolhidos dos arquivos correntes, 
portanto a administração destes influencia diretamente os arquivos de custódia.
a) Permanentes
b) Temporários
c) Intermediários
d) Ativos
e) Correntes

02. São os arquivos constituídos de documentos em curso, ou seja, que podem ser consultados 
frequentemente, mas são conservados em dependências próximas de fácil acesso.
a) Primeira idade
b) Corrente
c) Ativo
d) de Movimento
e) todas corretas

03. Em relação ao seu valor, os documentos podem ser classificados em:
a) Corrente, Intermediários e Permanente
b) Ativos, Intermediários e de Movimento
c) Permanentes Vitais, Intermediários e Permanente
d) Correntes, Temporários e Permanentes Vitais
e) Permanentes Vitais, Permanentes e Temporários

04. A/O ___________ define os cargos dentro da organização e os comportamentos necessários 
ao seu desempenho. 
a) comportamento dos indivíduos
b) análise comportamental
c) desempenho dos indivíduos 
d) análise dos cargos
e) direção da empresa

05. São os métodos básicos para avaliação do desempenho do funcionário: 
a) avaliação escrita
b) as escalas de pontuação gráfica
c) as comparações multipessoais
d) os incidentes críticos
e) todos itens acima

06. Na Administração de Recursos Humanos, o  _________ é o processo de localizar, identificar e 
atrair candidatos qualificados.
a) Recrutamento
b) Seleção
c) Entrevista
d) Contratação
e) Análise do Candidato



07. Os três estilos básicos de liderança são a orientada para tarefas, a orientada para as pessoas 
e a orientada para o/a ___________.
a) atualização
b) desenvolvimento
c) tarefa
d) trabalho
e) produção

08.  O processo de comunicação é composto de  _____ partes: fonte de emissor; codificação; 
mensagem; canal; decodificação; receptor; e o feedback.
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6 
e) 7

09. Dentro do comportamento de habilidades interpessoais, existem ______ comportamentos de 
resolução de conflito.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

10. As opções de mudança disponíveis a um gerente incluem mudança da estrutura, da cultura, 
da tecnologia, do ambiente e das ____.
a) chefias
b) autoridades
c) diretorias
d) pessoas
e) nenhuma delas

GABARITO

01. A
Comentários: É importantíssima a atuação do arquivista na fase de administração dos arquivos 
ativos, incluindo o controle e planejamento da produção documental. Os permanentes, são os 
que, pela informação que contêm, devem ser conservados indefinidamente.

02. E
Comentários:  Os  documentos  de  primeira  idade,  corrente,  ativo  ou  de  movimento  são 
constituídos de documentos em curso ou consultados frequentemente.

03. E
Comentários: Os Permanentes Vitais, são aqueles que devem ser conservados indefinidamente 
por serem de importância vital para a organização.
Os  Permanentes,  são  os  que,  pela  informação  que  contêm,  devem  ser  conservados 
indefinidamente.
Os Temporários, são aqueles que quando se pode determinar um prazo ou determinada data em 
que cessa o valor do documento.



04. D
Comentários:  A análise dos cargos descrevem o cargo e as qualificações necessárias ao seu 
ocupante.

05. E
Comentários: A avaliação do desempenho do funcionário incluem avaliações  escritas, incidentes 
críticos,  escalas de pontuação gráfica e escalas de pontuação de base comportamental  e as 
comparações multipessoais.

06. A
Comentários:  Um gerente deve procurar funcionários nas seguintes fontes: funcionários atuais; 
funcionários de referência; ex-funcionários; anúncios; agências de empregos; recrutamento nas 
universidades; e clientes e fornecedores.

07. B
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.

08. E
Comentários: São os principais processos de comunicação.

09. D
Comentários: São eles: a abstenção, a acomodação, a imposição, a conciliação e a colaboração.

10. D
Comentários: São as cinco mudanças disponíveis a um gerente.


