
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

01. As ___________ designam os fins buscados por meio dos procedimentos operacionais da 
Organização e explicam o que a Organização está realmente tentando fazer. 
a) metas operativas
b) metas designativas
c) missões
d) metas oficiais
e) metas organizacionais

02.  A _________ mostra o desempenho geral das Organizações voltadas para o lucro.
a) operatividade
b) lucratividade
c) produtividade
d) organização
e) meta

03. É correto afirmar que uma estratégia de _______ de baixo custo, os administradores têm uma 
abordagem eficiente  para o  projeto  organizacional,  enquanto  uma estratégia  de diferenciação 
pede uma abordagem de aprendizagem.
a) liderança
b) produção
c) organização
d) planejamento
e) coordenação

04. Em uma estrutura ________, as atividades estão agrupadas juntamente com funções comuns 
de alto e baixo na Organização.
a) organizacional
b) funcional
c) direcional
d) operacional
e) dinâmica

05. Dentro  da  Tecnologia  da  Informação  e  Controle,  os  sistemas  de  controle  gerencial  são 
amplamente definidos como as rotinas, relatórios e procedimentos formais que usam informações 
para manter ou alterar padrões nas atividades __________.
a) de planejamento
b) organizacionais
c) de coordenação
d) multifuncionais
e) operacionais

06. Dentro  das  Organizações,  mais  especificamente  na  Gestão  de  Conhecimento,  podemos 
definir Conhecimento como uma conclusão extraída das informações depois que são conectadas 
a outras informações e comparadas ao que já é conhecido.
a) Gestão de Conhecimento
b) Gestão de Planejamento
c) Gestão de Produção
d) Gestão de Organização
e) Gestão de Coordenação



07. As pesquisas sobre o ciclo de vida organizacional sugerem que ______ estágios principais 
caracterizam  o  desenvolvimento  organizacional.  No  estágio  empreendedor  uma  organização 
nasce, a ênfase recai sobre criar um  produto ou serviço e sobreviver no mercado.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

08. Podemos definir _______ Organizacional como o conjunto de valores, normas, crenças-guia e 
conhecimentos que são compartilhados pelos membros de uma organização e transmitidos para 
os seus novos membros. 
a) produção
b) coordenação
c) cultura
d) planejamento
e) nenhuma delas

09. 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

10. 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 

GABARITO

01. A
Comentários: Elas descrevem resultados específicos medidos e com frequência dizem respeito a 
curto prazo.

02. B
Comentários:  A lucratividade pode ser expressa em função da receita líquida,  dos ganhos por 
ação ou do retorno sobre o investimento.

03. A
Comentários:  Uma  estratégia  de  liderança  de  baixo  custo  (eficiência)  está  associada  com 
autoridade firme e centralizada e controles rígidos, procedimentos operacionais padronizados e 
ênfase em sistemas eficientes de compra e distribuição.



04. B
Comentários:  Com  uma  estrutura  funcional,  todo  conhecimento  humano  e  habilidades  com 
relação  às  atividades  específicas  estão  reunidos,  oferecendo  uma  valiosa  profundidade  de 
conhecimento para a Organização.

05. B
Comentários:  Esses  sistemas  de  controle  incluem  as  atividades  com  base  em  informações 
formalizadas de planejar, criar orçamentos, avaliar desempenhos, alocar recursos e recompensar 
funcionários.

06. A
Comentários:  O Conhecimento, ao contrário da informação e dos dados, sempre envolve um 
fator  humano.  Os  livros  podem  conter  informações,  mas  estas  só  se  tornam  Conhecimento 
quando uma pessoa as absorve e passa a utilizá-las.

07. C
Comentários:  Os  fundadores  são  empreendedores  e  dedicam  todas  as  suas  energias  às 
atividades técnicas de produção e venda. A Organização  é informal e não-burocrática. As horas 
de  trabalho  são  longas.  O  controle  baseia-se  na  supervisão  pessoal   dos  proprietários.  O 
crescimento advém de um novo produto ou serviço criativo.

08. C
Comentários:  A cultura representa a parte não escrita, de sentimentos, da Organização. Todos 
participam da cultura, mas em geral ela passa despercebida.

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

10. 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.


