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1. Sobre o tipo de visão que o planejamento estratégico pode oferecer na gestão, assinale a alternativa 

correta. 
a) Visão reativa 
b) Visão imediata 
c) Visão de futuro 
d) Visão de curto praz 
e) Visão e missão 
 

2. Tão importante quanto o planejamento estratégico é o planejamento operacional, acerca do qual é 
correto afirmar que 

a) é definido no nível operacional para cada tarefa, operação ou atividade, pois é projetado para o curto 
prazo. 

b) é voltado para a eficácia na execução das operações, uma vez que a preocupação principal é com o 
atingimento dos objetivos e metas gerais. 

c) não lida com o cotidiano da empresa, pois é projetado e realizado para acontecer a longo prazo. 
d) não se restringe a aspectos ou partes específicas da organização, uma vez que sua preocupação é com o 

todo. 
 

3. Empresas bem estruturadas e gerenciadas adotam a filosofia do planejamento estratégico, por 
considerá-lo de importância fundamental para a longevidade de suas empresas. É uma das 
características do planejamento estratégico 

a) ser elaborado por consultores externos com a ajuda de funcionários da linha operacional. 
b) concentrar-se em ações e projetos que devem ser realizados apenas pelos executivos e seus assessores. 
c) tomar como referência apenas os dados e as informações referentes aos pontos fortes e fracos da 

empresa. 
d) considerar um horizonte de planejamento de longo prazo na definição das estratégias adotadas pela 

empresa. 
 

4. O administrador utiliza o planejamento tático para delinear o que as várias partes da organização 
devem fazer para ter sucesso.  

 Os planos táticos envolvem 
a) a produção, a organização, o marketing e a capacitação. 
b) os recursos humanos, as finanças, a produção e o marketing. 
c) o abastecimento, o treinamento, as comunicações e o orçamento. 
d) a pesquisa de mercado, as finanças, os recursos humanos e o treinamento 
e) a organização, o marketing, o abastecimento e a comunicação 


