
ADMINISTRAÇÃO GERAL

01. (CEPERJ/2010) A cultura corporativa da empresa YYZ é caracterizada por valores que apoiam 
a  capacidade  da  companhia  em  interpretar  e  traduzir  sinais  do  ambiente  em  novos 
comportamentos como resposta. Pode-se classificar a cultura corporativa da YYZ como:
a) Cultura da adaptabilidade.
b) Cultura burocrática.
c) Cultura da realização.
d) Cultura da consistência.
e) Cultura do envolvimento.

02.  (CEPERJ/2010)  Um organograma que tem forma circular  e  cuja  autoridade hierárquica  é 
representada do centro para a periferia é classificado como organograma:
a) Estrutural.
b) Funcional.
c) Matricial.
d) Estrutural-funcional.
e) Radial.

03. (CEPERJ/2010)  A  empresa  WWT  decidiu  organizar  suas  atividades  em  frações 
organizacionais, definidas de acordo com as atividades conduzidas por pessoal especializado. Por 
consequência,  a  decomposição  do  trabalho  passou  a  obedecer  esse agrupamento,  e  há  um 
grande aproveitamento do potencial  de cada envolvido.  Essa forma de estruturação pode ser 
classificada como:
a) geográfica.
b) temporal.
c) processual.
d) funcional.
e) contingencial.

04. A motivação está diretamente vinculada a:
a) plano tático.
b) cultura.
c) clima.
d) processos.
e) liderança.

05.  (CEPERJ/2010) No gerenciamento da qualidade total  (Total  Quality Management – TQM), 
quando  uma operação interna da organização é transferida para outra organização que consiga 
fazê-la melhor e mais barato, é pertinente afi rmar que essa técnica de TQM denomina-se:
a) Downsizing.
b) Outsourcing.
c) PDCA.
d) Brainstorming.
e) Kanban.



GABARITO

01. A
Comentário:  Adequar-se  aos  sinais  do  ambiente,  traduzi-los,  transformá-los  em  modos  e 
maneiras de agir frente aos fatos insurgentes; enfim, adaptar-se.

02. E 
Comentário: É o organograma radial, que se assemelha ao raio de um círculo.

03. D
Comentário:  É a descrição de uma estrutura funcional; os departamentos são organizados de 
acordo com as respectivas funções, ou seja, uma área cuida do financeiro, outra do marketing, 
outra dos recursos humanos, etc. A estrutura organizacional se baseia na compartimentalização 
das tarefas.

04. C
Comentário:  O clima organizacional é uma ferramenta motivacional à disposição dos gestores, 
podendo impactar  diretamente as  relações interpessoais  e  produzir  mudanças nos resultados 
organizacionais.

05. B
Comentário:  O enunciado fala em transferir  uma operação para outra organização. E delegar 
serviços a terceiros é outsourcing.


