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NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  CCOOMM  AABBNNEERR  MMAANNSSUURR  

 
1. Leia as afirmativas a seguir: 

I.  Para Herzberg, a delegação de responsabilidade é um fator que prejudica a motivação no ambiente de 
trabalho. 

II.  A capacidade de medir o desempenho é crucial para que uma organização mantenha a efetividade de 
seus objetivos. 

III.  Um gestor deve utilizar indicadores de gestão para ocultar os resultados da organização. 
 

Marque a alternativa CORRETA: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Está correta a afirmativa I, apenas. 
c) Está correta a afirmativa II, apenas. 
d) Está correta a afirmativa III, apenas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
2. Os servidores envolvidos na elaboração de um plano estratégico de uma instituição discutiam 

sobre como se elabora a MISSÃO de uma organização. Eles concluíram que, no momento da 
formulação dessa MISSÃO, algumas questões são consideradas importantes, mas, a principal a ser 
respondida, é: 

a) Qual é o seu negócio? 
b) O que ela faz? 
c) Para quem ela faz? 
d) Qual a sua estrutura? 
e) Como faz para resolver suas ações? 
 
3. Uma organização na qual a autoridade decisória localiza-se próxima aos níveis gerenciais mais 

elevados e onde há um grande número de funcionários subordinados a um só supervisor 
caracteriza-se como uma organização 

a) centralizada e de baixa amplitude. 
b) centralizada e de alta amplitude. 
c) hierarquizada e de baixa amplitude. 
d) descentralizada e de alta amplitude. 
e) descentralizada e de baixa amplitude. 
 
4. Rodrigo trabalha em uma unidade industrial ligada à atividade pecuária e a ele foi solicitado que 

dividisse o trabalho e os recursos necessários para realizar os objetivos, atribuindo 
responsabilidades às pessoas envolvidas, de acordo com determinado critério. Essa função 
administrativa sob a responsabilidade de Rodrigo é denominada: 

a) direção. 
b) controle. 
c) execução. 
d) organização 
e) planejamento. 
 
5. Rosa, recém-chegada a uma empresa de produtos agrícolas, descobriu que sua organização se 

comporta como um sistema aberto e que o elemento responsável por controlar a atuação desse 
sistema quanto ao cumprimento dos objetivos planejados é a(o): 

a) entrada. 
b) saída. 
c) retroinformação. 
d) processamento. 
e) ambiente. 
 
6. Uma fábrica de ventiladores tem uma demanda anual de 25.000 unidades. O custo unitário anual de 

manutenção de estoque é de R$ 100,00, e o custo de preparação para a produção, de R$ 2.000,00.  
Que quantidade deve ser solicitada em cada pedido, considerando o método do lote econômico? 

a) 1.000. 
b) 1.200. 
c) 1.400. 
d) 1.600. 
e) 2.000. 


