
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

01. Considera-se ética gerencial  os princípios que guiam as decisões e comportamentos dos 
________ com relação a se eles estão agindo corretamente ou não.
a) funcionários
b) gerentes
c) diretores
d) subordinados
e) chefes de produção

02. Nas Organizações, o conflito intergrupal pressupõe três ingredientes: identificação de grupo, 
diferenças observáveis no grupo, e ________.
a) frustração
b) admiração
c) sabedoria
d) conhecimento
e) técnica 

03. O  gerente  de  ______  pode  ser  extrovertido  e  procurado  em  manter  um  relacionamento 
caloroso e amigável com o cientista. Ele pode não gostar do cientista porque o cientista parece 
retraído e não inclinado a falar sobre nada além dos problemas nos quais está interessado.
a) produção
b) vendas
c) marketing
d) tecnologia
e) capacitação

04. O ambiente de uma organização é composto por forças e instituições externas a ela que 
podem afetar o seu/sua _________.
a) produto
b) chefe
c) estado
d) desempenho
e) capacidade

05. As  Organizações  dependem  de  matérias-primas,  trabalho  e  capital  para  operar.  Se  a 
disponibilidade desses recursos é restrita, se os preços aumentam ou se a qualidade diminui, a 
capacidade da Organização de continuar operando pode ser ________.
a) continuada
b) ameaçada
c) modificada
d) paralisada
e) amortizada

06. Na  Administração  de  Recursos  Humanos,  o  Recrutamento  é  o  processo  de  _________, 
identificar e atrair candidatos qualificados.
a) conscientizar
b) atrair
c) localizar
d) buscar
e) nenhuma delas



07. Dentro da Administração de Recursos Humanos, a seleção é um exercício de _______. Ela 
busca  prever  quais  candidatos  serão  bem-sucedidos  se  contratados.  O  sucesso  nesse  caso 
significa  desempenhar  bem segundo  os  critérios  que a  administração utiliza  para  avaliar  seu 
pessoal.
a) conscientização
b) previsão
c) autorização
d) capacitação
e) fiscalização

08. A  Liderança  diz  respeito  a  lidar  com  a  ________,  ao  passo  que  gerenciamento  está 
relacionado à criação de ordem e constância. As Organizações precisam tanto da liderança como 
do gerenciamento.
a) mudança
b) estabilização
c) criação
d) constância
e) nenhuma delas

09. A compreensão da liderança se molda através de ______ variáveis fundamentais.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

10. A _________ da liderança diz respeito essencialmente ao sucesso em fazer com que um 
grupo passe à realização de uma meta comum. Mas o sucesso pode ser um resultado objetivo ou 
uma percepção.
a) eficiência
b) mudança
c) eficácia
d) previsão
e) nenhuma delas

GABARITO

01. B
Comentários: A ética gerencial guia as decisões e comportamentos dos gerentes.

02. A
Comentários:  Primeiro,  os  empregados têm de se perceberem como parte de um grupo ou 
departamento identificável. Segundo, deve haver uma diferença observável no grupo, de alguma 
forma. O terceiro ingrediente é a frustração, e significa que, se um grupo alcança sua meta, o 
outro não a alcançará; ele será bloqueado.

03. B
Comentários:  Todos os desconfortos são manifestações concretas de diferenças relativamente 
grandes entre os dois homens no tocante aos seus estilos de trabalho e de pensamento.



04. D
Comentários:  O  ambiente  de  cada  Organização  é  diferente.  O  dado  fundamental  para  se 
entender o ambiente de uma Organização é que ela cria incerteza potencial.

05. B
Comentários: A capacidade da Organização de continuar operando pode ser ameaçada.

06. C
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: Ao preencher uma vaga de vendas, por exemplo, o processo de seleção deve ser 
capaz de prever quais candidatos gerarão um alto volume de vendas.

08. A
Comentários: As Organizações precisam tanto de liderança como de gerenciamento.

09. D
Comentários: Estas cinco variáveis são: a eficácia da liderança, as características pessoais e o 
estilo do líder, as características do seguidor, o comportamento do líder e o contexto da liderança.

10. C
Comentários: Além disso, os pesquisadores não têm utilizado a mesma definição de eficácia, que 
varia desde o desempenho do grupo e a satisfação do seguidor até a aceitação do líder.


