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1. O modelo de estrutura organizacional que apresenta como vantagens a possibilidade de respostas 

rápidas para mudanças e o compartilhamento da autoridade e da responsabilidade e, como 
desvantagens, a multidimensionalidade do fluxo de informação e do trabalho, a mudança contínua de 
prioridade e a dificuldade no monitoramento e no controle, é o: 

a) por produtos 
b) linha-staff 
c) clássico 
d) funcional 
e) Matricial 
 

2. No que concerne às relações existentes nas estruturas organizacionais, a denominada autoridade de 
linha corresponde 

a) ao poder normativo exercido por determinados órgãos da organização, geralmente conselhos ou comitês. 
b) àquela que o chefe de um órgão exerce diretamente sobre seus subordinados, integrantes deste órgão. 
c) à função de zelar pelo cumprimento de regras e pela conformidade dos processos, típica das áreas de 

auditoria e compliance. 
d) àquela exercida por empregado do mesmo nível hierárquico dos liderados, sem envolver relação de 

subordinação. 
e) à função de coordenação, própria de gestores de projetos, na qual a autoridade é estabelecida de forma 

provisória, com duração vinculada a projeto ou ação específica. 
 

3. Segundo Maximiano (2017), a representação gráfica que retrata a estrutura organizacional de grandes 
organizações ou de pequenos empreendimentos, denomina-se: 

a) Cronograma. 
b) Diagrama. 
c) Organograma. 
d) Fluxograma. 
e) Sociograma. 
 

4. A LINHA-STAFF é o tipo de organização que resulta da combinação dois tipos: linear e funcional, 
buscando incrementar as suas vantagens e reduzir as suas desvantagens. Quanto ao tipo de 
organização LINHA-STAFF é correto afirmar: 

a) Existem três critérios para distinguir as organizações de LINHA-STAFF. 
b) Existência de conflitos entre os órgãos de linha é uma vantagem da organização de LINHA-STAFF. 
c) A organização LINHA-STAFF mantém o princípio da hierarquia (cadeia escalar). 
d) Não existe separação entre os órgãos operacionais (executivos) e os órgãos de apoio e suporte 

(assessores). 
e) Nos órgãos de LINHA-STAFF a medida que sobe a escala hierárquica diminui a proporção das funções de 

assessoramento e aumenta as funções de serviço. 


