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INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de respostas a 

alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 2 horas e 30 minutos. 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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EMPREENDEDORISMO E CRIAÇÃO DE NOVAS IDEIAS: PROFª JUSCENI APARECIDA 

QUESTÃO 01 

Vitor Martins Brandão Vieira, executivo foi contratado para assumir a operação brasileira de uma 

montadora de automóveis, foi incumbido de uma tarefa muito difícil: fazer com que a divisão crescesse e 

voltasse a dar lucros. Com um estilo de gestão próprio, o executivo conseguiu reestruturar a empresa e 

assumiu um desafio ainda maior, tornando-se presidente da montadora na América Latina. Diante desse 

sucesso, o executivo foi considerado a pessoa ideal para conduzir reestruturações organizacionais e foi 

contratado por outra grande empresa para comandar uma revolução na sua estrutura. A partir dessa visão 

podemos dizer que Vitor é um: 

a) Intraempreendedor; 

b) Empreendedor social; 

c) Empreendedor de negócios; 

d) Empreendedor nato. 

 

QUESTÃO 02 

Bruna Silva Abreu teve iniciativa ao propor um trabalho de reforço escolar junto às crianças da favela onde 

morava, foi persistente ao dar continuidade aos próprios estudos, até se tornar professora universitária, 

mesmo diante de todas as dificuldades, e demonstrou comprometimento ao dar continuidade ao trabalho na 

comunidade, mesmo depois de ter atingido seu objetivo pessoal.  Thallyson Alberto de Assis Almeida 

também teve iniciativa ao aproveitar a oportunidade de iniciar um negócio com apenas R$ 100,00 (cem 

reais), possui uma boa rede de contatos, utilizando estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os 

outros, o que faz ao frequentar programas de televisão e proferir palestras, além de demonstrar 

independência e autoconfiança, contando sua história de sucesso e tentando convencer outras pessoas. 

Podemos dizer que Bruna e Thallyson são respectivamente: 

a) Intraempreendedor e empreendedor social; 

b) Empreendedor social e empreendedor de negócios; 

c) Empreendedor de negócios e intraempreendedor; 

d) Empreendedor de negócios e empreendedor social. 

 

QUESTÃO 03 
Uma das tendências observadas nas definições acrescentadas ao longo do tempo é que “empreendedorismo” 

deixou de ser um termo exclusivamente ligado aos negócios e às empresas, passando a ser visto como um 

comportamento. Isso ocorreu, principalmente, porque embora o termo tenha surgido a partir de pesquisas na 

área da economia, ele passa a receber contribuições da Psicologia e da Sociologia, o que acabou gerando 

diferentes definições para o termo. O Empreendedorismo, como “comportamento”, pode estar associado a 

um negócio, uma empresa, mas também pode estar associado a um projeto, a uma realização pessoal. 

Podemos afirmar que são características empreendedoras: 

a) Pessoas que buscam oportunidades, que não correm riscos e exige qualidade e eficiência; 

b) Pessoas que persistem, correm risco, não tem iniciativa, acreditam que não precisam estabelecer metas, e 

busca informações; 

c) Pessoas persistentes, que exigem qualidade e eficiência, buscam oportunidade e tem iniciativa e corre 

riscos calculados; 

d) Pessoas que tem iniciativa deixam as oportunidades aparecerem, correm riscos calculados, trabalha em 

cima de metas e não objetivos. 

 

QUESTÃO 04 
O empreendedorismo pode ser considerado uma iniciativa própria de alguém que realiza um conjunto de 

ações podendo idealizar novos métodos com o objetivo de desenvolver e dinamizar serviços, produtos ou 

qualquer atividade de organização e administração. Especificamente como profissional de Educação Física, 
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o personal trainer exerce atividades que requerem alto grau de empreendedorismo. Os recursos para se 

investir nessa atividade envolvem duas formas: equipamentos/espaços ou tempo. O profissional pode 

investir em espaços e equipamentos e, também, em sua formação acadêmica, o que requer tempo de 

dedicação aos estudos. Diante do exposto, conclui-se que o personal trainer deveria: 

I. manter-se sempre atualizado em relação aos métodos de treinamento e atividades físicas, pois lhe 

possibilitaria apresentar novidades aos seus alunos. 

II. gerenciar sua carteira de modo eficaz para manter sempre contato com os alunos ativos, evitando perder 

tempo em tentar reconquistar os ex-alunos. 

III. decidir com clareza qual tipo de público deseja atender e, assim, demonstrar excelência nesse 

atendimento, respeitando as características individuais de cada aluno. 

IV. organizar-se como se fosse uma empresa, conseguindo administrar o próprio tempo de trabalho com o 

tempo de lazer. 

É correto apenas o que se afirma em:  

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) I, III E IV. 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA: PROF. NÉLIO BARBOSA 

QUESTÃO 05 
Todo conhecimento coloca o problema da verdade. Desta forma, tanto o conhecimento científico, como o 

filosófico, religioso e popular buscam, de modos distintos, definir como as coisas são. Sobre este enunciado, 

pode-se afirmar que ele é: 

a) falso, porque somente a ciência consegue construir um saber correto.     

b) verdadeiro, porque todos os saberes, por caminhos diferentes, constroem a mesma explicação dos 

fenômenos.    

c) verdadeiro, porque os homens estabelecem diferentes posturas diante do real.     

d) falso, porque somente a ciência e a filosofia constroem um saber verdadeiro. 

 

QUESTÃO 06 
Um dos maiores dilemas que se atravessa no curso universitário é a produção de textos técnico-científicos, 

isto é, redigir documentos que demonstrem o andamento da compreensão das teorias discutidas ao longo dos 

cursos (ou disciplinas) (HENRIQUES; SIMÕES, 2002, p.31). Uma produção bem feita requer, além do 

domínio específico do tema e satisfatório conhecimento da língua instrumental (clareza, coesão, coerência) 

que o pesquisador saiba usar algumas técnicas facilitadoras, tais como:  

I. Fichamento, resumo, resenha.    

II. Internet: uso livre dos documentos encontrados    

III. Consulta: livros, revistas, artigos científicos, sites.     

Sobre isso, assinale a opção correta:  

a) Estão corretas as opções I e III    

b) Estão corretas as opções II e III   

c) Estão corretas todas as opções    

d) Estão corretas as opções I e II    

 

QUESTÃO 07 
Citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. São trechos transcritos ou informações 

retiradas das publicações consultadas para a realização do trabalho. Tem como objetivo esclarecer ou 

complementar o assunto apresentado. As fontes citadas ao longo do trabalho científico devem ser 

apresentadas no referencial bibliográfico, ao fim do trabalho.  

Assinale a alternativa CORRETA, no que se refere a apresentação do referencial bibliográfico de um livro 

todo.   
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a) SÁ, Nicanor Pereira. O aprofundamento das relações capitalistas no interior da escola. São Paulo. 1966: 

p. 20-29.  

b) SOARES, Maria Clara. Banco Mundial: políticas e reformas. IN: TOMASI, L., WARDE, M. J., 

HADDAD, S. O Banco Mundial e as políticas educacionais. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2000: p. 15 – 38.  

c) SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

d) SCHEIBE, Leda: Políticas para a formação dos professores da educação neste início de século: análise e 

perspectivas. IN: 26ª Reunião anual da ANPED, 2033, Minas Gerais. Anais eletrônicos, disponíveis em: 

<www.anped.com.br>. Acesso em 26/10/2003.  

 

QUESTÃO 08 
“O conjunto de concepções geralmente aceitas como verdadeiras em determinado meio social, construídas 

irrefletidamente no cotidiano, algumas dessas noções escondem ideias falsas, parciais ou preconceituosas” 

(CONTRIN, 2005). 

A definição acima refere-se ao conceito de:   

a) Senso comum ou conhecimento empírico    

b) Conhecimento filosófico.    

c) Conhecimento científico.    

d) Discurso religioso. 

 

MATEMÁTICA APLICADA: PROF. ONIVALDO BATISTA 

QUESTÃO 09 
Você pode adaptar as atividades do seu dia a dia de uma forma que possa queimar mais calorias do que as 

gastas normalmente, conforme a relação seguinte: 

- Enquanto você fala ao telefone, faça agachamentos: 100 calorias gastas em 20 minutos. 

- Meia hora de supermercado: 100 calorias. 

- Cuidar do jardim por 30 minutos: 200 calorias. 

- Passear com o cachorro: 200 calorias em 30 minutos. 

- Tirar o pó dos móveis: 150 calorias em 30 minutos. 

- Lavar roupas por 30 minutos: 200 calorias. 

Uma pessoa deseja executar essas atividades, porém, ajustando o tempo para que, em cada uma, gaste 

igualmente 200 calorias. 

A partir dos ajustes, quanto tempo a mais será necessário para realizar todas as atividades?  

a) 50 minutos. 

b) 60 minutos. 

c) 80 minutos. 

d) 120 minutos. 

 

QUESTÃO 10 
Um certo volume de medicação demora 6 horas para ser ministrado em um gotejamento de 12 gotas por 

minuto. Se o número de gotas por minuto fosse de 18 gotas, quanto tempo teria demorado a aplicação desta 

mesma medicação?  

a) 4 horas 

b) 6 horas 

c) 5 horas 

d) 3 horas 

 

QUESTÃO 11 

(Fuvest-1986) O valor de  (   ) + (    )  é: 

a) 0,0264 

b) 0,0336 

c) 0,1056  

d) 0,2568  
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QUESTÃO 12 

(PUC-RS) A expressão 
             (  )

 
     

 
 
 

 é igual a: 

a)164 

b) 83 

c)82 

d) 41 

 

FILOSOFIA E ÉTICA: PROF. RONALDO MELO 

QUESTÃO 13 
Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar os transeuntes e fazer perguntas aos que se 

achavam conhecedores de determinado assunto. Mas durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em 

situação delicada, levando-o a reconhecer sua própria ignorância. Em virtude de sua atuação, Sócrates 

acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e 

desrespeitar certos valores religiosos. Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim como 

a forma pela qual seu pensamento foi transmitido, pode-se afirmar que sua filosofia 

a) transmitia conhecimentos de natureza científica. 

b) baseava-se em uma contemplação passiva da realidade. 

c) transmitia conhecimentos exclusivamente sob a forma escrita entre a população ateniense. 

d) ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão. 

 

QUESTÃO 14 
A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na 

afirmação “sei que nada sei”, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que 

afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates 

chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. 

O “sei que nada sei” é um ponto de partida para a Filosofia, pois 

a) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. 

b) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da Filosofia 

era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. 

c)  a dúvida é uma condição para o aprendizado e a Filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas a 

partir de métodos rigorosos. 

d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se 

apenas com causas abstratas. 

 

QUESTÃO 15 
Sobre o pensamento socrático, analise as afirmativas e marque com V, as verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) Sócrates é autor da obra Ética a Nicômaco. 

(   ) O pensamento socrático está escrito em hebraico. 

(   )  A ironia e a maiêutica são as bases de sua filosofia. 

(   )  Sócrates não criticou o saber dogmático, sendo, por isso, conselheiro dos governantes de Atenas. 

A partir da análise dessas afirmativas, a alternativa que indica a sequência correta, de cima para 

baixo, é a 

a) F V F V  

b) V F V V  

c) F F V F  

d) V F F F V 

 

QUESTÃO 16 
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O sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, um estrangeiro e outros personagens. Logo no 

início do diálogo, Sócrates pergunta ao estrangeiro, a que método ele gostaria de recorrer para definir o que 

é um sofista. 

Sócrates: – Mas dize-nos [se] preferes desenvolver toda a tese que queres demonstrar, numa longa 

exposição ou empregar o método interrogativo? 

Estrangeiro: – Com um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates, o método mais fácil é esse mesmo; com 

um interlocutor. Do contrário, valeria mais a pena argumentar apenas para si mesmo. (Platão. O sofista, 

1970. Adaptado). 

É correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu, do ponto de vista metodológico, adotar: 

a) a maiêutica, que pressupõe a contraposição dos argumentos. 

b) a dialética, que une numa síntese final as teses dos contendores. 

c) o empirismo, que acredita ser possível chegar ao saber por meio dos sentidos. 

d) o apriorismo, que funda a eficácia da razão humana na prova de existência de Deus. 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS/PROFª RENATA ARAUJO 

QUESTÃO 17 
"Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às 

necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos 

sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas 

modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas 

variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal 

linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras 

variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação." (Celso Cunha. Nova gramática 

do português contemporâneo. Adaptado). 

A partir da leitura do texto, podemos dizer que uma língua é: 

a) conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor prestígio: a norma culta, que 

é considerada exemplar. 

b) um sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística. 

c) a modalidade oral (fala) alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas 

produzidas pelos falantes. 

d) A língua popular não possui nenhum valor, devendo ser evitada em qualquer situação. 

 

QUESTÃO 18 

Analise o texto a seguir: 

A Administração é uma ciência social aplicada responsável pelo planejamento, organização, direção e 

controle dos recursos (humanos, financeiros, materiais, entre outros) de uma organização. Theo Haimann, 

autor de diversos livros sobre o assunto, refere-se à tarefa administrativa como a atividade responsável pela 

determinação de políticas gerais com vistas ao estabelecimento de projetos a fim de que objetivos sejam 

alcançados. 

De acordo com Idalberto Chiavenato, administrar significa “criar condições ideais de solidariedade para que 

as pessoas possam se ajudar mutuamente e gerar valor e riqueza de modo eficiente e eficaz”.   (Rogério 

Ramos) 

Predomina no texto a função da linguagem denominada: 

a) Referencial, porque o texto trata de noções e informações objetivas acerca do universo da Administração. 

b) Conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. 

c) Poética, porque o texto mescla diversos recursos de linguagem a fim de salientar a importância da 

Administração. 

d) Emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à Administração. 

 

QUESTÃO 19 

Leia o texto abaixo: 
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Cabelos longos, brinco na orelha esquerda, físico de skatista. Na aparência, o estudante brasiliense Rui 

Lopes Viana Filho, de 16 anos, não lembra em nada o estereótipo dos gênios. Ele não usa pesados óculos de 

grau e está longe de ter um ar introspectivo. No final do mês passado, Rui retornou de Taiwan, onde 

enfrentou 419 competidores de todo o mundo na 49ª Olimpíada Internacional de Matemática. A reluzente 

medalha de ouro que ele trouxe na bagagem está dependurada sobre a cama de seu quarto, atulhado de 

rascunhos dos problemas matemáticos que aprendeu a decifrar nos últimos cinco anos. 

 

Veja – Vencer uma olimpíada serve de passaporte para uma carreira profissional meteórica? 

Rui – Nada disso. Decidi me dedicar à Olimpíada porque sei que a concorrência por um emprego é cada 

vez mais selvagem e cruel. Agora tenho algo a mais para oferecer. O problema é que as coisas estão 

mudando muito rápido e não sei qual será minha profissão. Além de ser muito novo para decidir sobre o 

meu futuro profissional, sei que esse conceito de carreira mudou muito.   (Entrevista de Rui Lopes Viana 

Filho à Veja, 05/08/20016, n.31, p. 9-10) 

 

Na pergunta, o repórter estabelece uma relação entre a entrada do estudante no mercado de trabalho 

e a vitória na Olimpíada. O estudante: 

a) concorda com a relação e afirma que o desempenho na Olimpíada é fundamental para sua entrada no 

mercado. 

b) discorda da relação e complementa que não é fácil se fazer previsões sobre o mercado de trabalho. 

c) discorda da relação e afirma que seu futuro profissional independe de dedicação aos estudos. 

d) discorda da relação e afirma que seu desempenho só é relevante se escolher uma profissão relacionada à 

matemática. 

 

QUESTÃO 20 
O funcionário de uma empresa do ramo de hotelaria é convidado a dar uma palestra em Espanhol e não 

aceita o convite, pois não sabia falar com fluência a Língua Espanhola. Se ele tivesse aceitado ministrar a 

palestra, ocorreria um “ruído”. Assim, a apresentação seria um fracasso, porque a pessoa:  

a) não dominava o código  

b) não conhecia o referente  

c) não conhecia o receptor  

d) não conhecia a mensagem  

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:PROF. RODRIGO BERALDO 

QUESTÃO 21 
Foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala, entrou em funcionamento em fevereiro de 

1946 pelos cientistas norte-americanos John Eckert e John Mauchly, da Electronic Control Company, 

começou a ser desenvolvido em 1943 durante a II Guerra Mundial para computar trajetórias táticas que 

exigissem conhecimento substancial em matemática, mas só se tornou operacional após o final da guerra. 

Sua capacidade de processamento era de 5.000 operações por segundo, criado na segunda guerra, tinha 

como principal finalidade cálculos balísticos, possuía 17.468 válvulas termiônicas, de 160 kW de potência, o 

"sistema operacional" da máquina era através de cartões perfurados, era preciso conectar fios, relês e 

sequências de chaves para que se determinasse a tarefa a ser executada. A cada tarefa diferente o processo 

deveria ser refeito. A resposta era dada por uma sequência de lâmpadas. Qual foi o primeiro computador 

eletrônico descrito no texto acima? 

a) Pascalina; 

b) Ábaco; 

c) Apple II; 

d) ENIAC. 
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QUESTÃO 22 
O hardware corresponde às partes eletrônicas e mecânicas que possibilitam a existência do software, o 

armazenamento de informações e a interação com o usuário. Um único computador pode possibilitar a 

existência de diversos sistemas e um sistema pode requisitar diversos computadores. O software é a parte 

abstrata do sistema computacional que funciona num hardware a partir de instruções codificadas numa 

linguagem de programação. Estas instruções permitem o processamento e armazenamento de informações 

na forma de dados codificados e podem ser controladas pelo usuário. Este controle, bem como a troca de 

informações entre o usuário e o sistema é feita através da interface de usuário, composta por hardware e 

software. Marque a opções abaixo correspondentes a hardware. 

a) Windows, Microsoft Office Word e monitor; 

b) Teclado, Mouse e Linux; 

c) Impressora, gabinete e memoria RAM; 

d) Windows, Linux e Internet Explorer. 
 

QUESTÃO 23 
Um equipamento multifuncional é aquele que possui múltiplas utilidades. Geralmente consiste em um equipamento 

integrado por digitalizador (ou Scanner), impressora, copiadora e fax (geralmente através de software). Utilizado 

atualmente tanto por grandes como por pequenas empresas, encontra-se atualmente a entrar no mercado doméstico, 

este tipo de equipamento conta com características mais avançadas no tratamento e gestão documental da informação 

tais como: enviar imagens colocadas no digitalizador diretamente para uma pasta , para um endereço electrónico (scan 

to e-mail), entre mais um sem número de funções a nível da impressão, copia e FAX. Marque o padrão correto de 

dispositivos como as Impressoras multifuncionais.  

a) Dispositivos INPUT; 

b) Dispositivos OUTPUT; 

c) Dispositivos I/O (INPUT/OUTPUT); 

d) Dispositivos de Entrada. 

 

QUESTÃO 24 
Memória não-volátil, ou seja, as informações não são perdidas quando o computador é desligado, sendo considerado o 

principal meio de armazenamento de dados em massa. Por ser uma memória não-volátil, é um sistema necessário para 

se ter um meio de executar novamente programas e carregar arquivos contendo os dados inseridos anteriormente 

quando ligamos o computador. Nos sistemas operativos mais recentes, ele é também utilizado para expandir a 

memória RAM, através da gestão de memória virtual. Marque a resposta correta. 

a) HD; 

b) Memoria RAM; 

c) CPU; 

d) Pendrive. 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO/ PROFª BÁCIMA SIMÃO 

QUESTÃO 25 

O processo administrativo compõe-se de quatro funções básicas. Indique a opção correta. 

a) A função organização refere-se ao sistema de definição de objetivos, alocação de recursos e os meios 

para alcançá-los. A de direção ao agrupamento das atividades em órgãos e cargos, definindo níveis de 

autoridade e responsabilidade.  

b) A função planejamento possibilita o monitoramento do desempenho organizacional e a tomada de ações 

corretivas. A de organização a divisão do trabalho e designação de processos e atividades.  

c) A função controle permite a execução de atividades e alocação de recursos para atingir os objetivos. A de 

direção o exercício da liderança e coordenação de esforços.  

d) A função planejamento possibilita a definição de objetivos organizacionais. A de direção a orientação 

da mão-de-obra e a coordenação de esforços.  

 

QUESTÃO 26 

Alberto é chefe do almoxarifado de uma organização pública, atuando há vários anos na função, e prestando 

um bom serviço aos usuários. Ao contrário de Alberto, alguns servidores do almoxarifado não estão 
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realizando o trabalho da forma correta, além de não cumprirem as determinações superiores. Os usuários já 

começaram a perceber as falhas e alguns estão reclamando da qualidade do serviço que está sendo prestado. 

Em razão disso, Carlos, superior de Alberto, considerou que era necessário desenvolver uma liderança mais 

efetiva e motivar os servidores. Essas atribuições são características da função administrativa de  

a) direção.  

b) organização. 

c) controle. 

d) planejamento. 

 

QUESTÃO 27 

Uma habilidade é a capacidade de transformar conhecimento em ação, resultando em um desempenho 

desejado. Chiavenato (2000), expondo a ideia principal de Robert L. Katz e conjugando o entendimento da 

maioria dos autores, considera que existem três tipos de habilidades importantes para o bem-sucedido 

desempenho administrativo:  

 Habilidades técnicas: envolvem o uso de conhecimento especializado e facilidade na execução de 

técnicas relacionadas com o trabalho e com os procedimentos de realização. As habilidades técnicas estão 

relacionadas com o fazer, isto é, com o trabalho com “coisas”, como processos materiais ou objetos físicos e 

concretos.  

 Habilidades humanas: estão relacionadas com o trabalho com pessoas e referem-se à facilidade de 

relacionamento interpessoal e grupal. Envolvem a capacidade de comunicar, motivar, coordenar, liderar e 

resolver conflitos pessoais ou grupais.  

 Habilidades conceituais: envolvem a visão da organização ou da unidade organizacional como um todo, a 

facilidade em trabalhar com ideias e conceitos, teorias e abstrações. Um administrador com habilidades 

conceituais está apto a compreender as várias funções da organização, complementá-las entre si, como a 

organização se relaciona com seu ambiente, e como as mudanças em uma parte da organização afetam o 

restante dela. As habilidades conceituais estão relacionadas com o pensar, com o raciocinar, com o 

diagnóstico das situações e com a formulação de alternativas de solução dos problemas.  

Após a análise das habilidades básicas do Administrador, segundo Katz, identifique a alternativa 

incorreta. 

a) O desempenho de qualquer papel administrativo, seja na alta administração, seja nas gerências 

intermediária e operacional, depende de habilidades conceituais, humanas e técnicas, sendo as habilidades 

conceituais as mais requeridas daqueles que ocupam cargos de alto nível hierárquico. 

b) No exercício da função administrativa relacionado ao nível tático as habilidades mais requeridas são as 

humanas. 

c) Para o desempenho eficiente da função administrativa no nível operacional as habilidades mais requeridas 

são as técnicas. 

d) No desempenho eficiente da função administrativa no nível estratégico as habilidades mais requeridas são 

as humanas. 

 

QUESTÃO 28 

A eficácia gerencial deve ser avaliada em termos de produto em vez de insumo, ou seja, mais por aquilo que 

o administrador alcança em resultados do que por aquilo que ele faz. A eficácia administrativa não é um 

aspecto de personalidade do administrador, mas é função da correta manipulação da situação. Em relação ao 

gerente eficiente, qual a resposta que exemplifica um dos seus comportamentos? 

a) Obtém resultados. 

b) Resolve os problemas. 

c) Aumenta lucros. 

d) Otimiza a utilização de recursos. 

 

QUESTÃO 29 

A Administração de Operações é uma das principais áreas funcionais da organização, uma vez que é 

responsável pela transformação das necessidades e dos desejos dos clientes em produtos e serviços 
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concretos. Esse processo demanda não apenas boa comunicação com o departamento de marketing e com os 

distribuidores e vendedores da empresa, mas também uma gestão de relacionamentos com os fornecedores, 

responsáveis pelos insumos necessários ao sistema de operações da organização. 

I. Afirmativa A: A atividade-fim de qualquer organização é seu sistema de operações, que responde 

pela transformação dos insumos ou matérias primas em produtos ou serviços acabados. 

Administrando de maneira competente esse processo, as organizações podem ser mais produtivas 

e mais eficientes. 

                                                                PORQUE 

II. Afirmativa B: a área de operações é responsável por concretizar, através da gestão do processo de 

transformação de insumos e recursos em produtos e serviços acabados, a realização das 

necessidades e dos desejos dos seus consumidores. 

Considerando as afirmativas assinale a opção correta: 

a) Ambas estão corretas e a segunda justifica a primeira. 

b) Somente a primeira está correta. 

c) Somente a segunda está correta. 

d) Ambas estão incorretas 

 

QUESTÃO 30 

Historicamente, a administração passou por uma transformação fundamental, apesar de outras várias 

influências que obteve, uma destaca-se. Devido a um acontecimento que, alterou o paradigma produtivo e 

como impacto, gerou o crescimento das organizações e a necessidade de participação de gestores 

profissionais para organizar os processos produtivos. Esse evento foi a 

a) Primeira Guerra Mundial. 

b) Revolução Industrial. 

c) Revolução Agrícola. 

d) Revolução Francesa. 


