
Atendimento

01- 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 
________.
a) Sociedade
b) Concorrência
c) Produção
d) Consumo
e) Nenhum deles

02- A maioria  das pessoas pensa em administração de ________ como sendo o trabalho de 
encontrar clientes em número suficiente para atender a produção da empresa.
a) Marketing
b) Produção
c) Concorrência
d) Consumo
e) Material

03-  A  Administração de _________ 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.
a) Produção
b) Marketing
c) Consumo
d) Material
e) Consumo

04-  Os clientes buscam bons produtos, serviços e atendimento que os satisfaçam, para isso é 
preciso que os administradores de marketing conheçam o/a ________ em que a empresa está 
inserida e saibam por meio de pesquisas e demais instrumentos de comunicação seus anseios e 
necessidades.
a) Mercado
b) Consumo
c) Produção
d) Oferta
e) Procura

05- O _____ 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.
a) Cliente
b) Produtor
c) Administrador
d) Empregado
e) Secretário

06- É um dos principais fatores para manter a empresa produtiva e competitiva no mercado.
a) qualidade no atendimento
b) qualidade dos empregados
c) qualidade dos administradores
d) “a” e “b” estão corretas



e) Todas estão corretas

07- É o ponto de partida para o sucesso da empresa:
a) A produção
b) O Atendimento ao Cliente
c) O produtor
d) A oferta 
e) A procura

08- É um dos principais elementos capazes de fidelizar um cliente.
a) A oferta da empresa
b) Um bom administrador 
c) A satisfação com o produto
d) “a” e “b” estão corretas
e) Toda erradas

09- Uma das atribuições da Ouvidoria é informar aos reclamantes o prazo previsto para a resposta 
final, o qual não pode ultrapassar ____ dias, contados da data da protocolização da ocorrência.
a) 10
b) 15
c) 20
d) 25
e) 30

10- Ficam excluídas da exigência de manter componente organizacional de ouvidoria as seguintes 
instituições:
a) Banco do Brasil
b) Caixas Econômicas
c) Bancos Múltiplos
d) Cooperativas singulares
e) Bancos Comerciais sob controle direto de bolsa de mercadorias e de futuros

Gabarito
01. B
Comentários: No ambiente de uma organização a inovação requer do administrador habilidade e 
responsabilidade, acompanhando a concorrência.

02. A
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.

03. B
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.

04.  A
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.



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

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

07. B
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.

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

09. B
Comentários: O prazo  correto  é  de 15 dias,  de acordo  com o artigo  segundo,  inciso  III  da 
Resolução CMN 3.849/10.

10. E
Comentários: Os Bancos Comerciais sob controle direto de bolsa de mercadorias e de futuros 
ficam excluídos desde que operem exclusivamente no desempenho de funções de liquidante de 
custodiante central das operações cursadas.


