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Como foi feito este e-book:

São 58 páginas com 144 questões gabaritadas de concursos do IBGE.
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Para finalizar coloquei mais um bônus que é um e-book gratuito com dicas para você acertar 90% 
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LINK PARA DOWNLOAD: E-book gratuito: 6-passos-para-voce-acertar-90-das-questoes-de-
concursos/ 

Bons estudos e torcerei para que este e-book seja um grande material de apoio e ajude você a passar
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Noções de Administração/ situações gerenciais 

QUESTÃO 1 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

Assinale a alternativa que corresponde à função administrativa na qual as atividades a serem 
realizadas são desempenhadas e os resultados a serem obtidos são fixados.

(A) Planejamento 
(B) Organização 
(C) Direção
(D) Comportamental
(E) Controle

QUESTÃO 2 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

Qual função administrativa está relacionada com a condução dos trabalhos executados, para que os 
objetivos da organização possam ser atingidos.

(A) Controle 
(B) Planejamento
(C) Comunicação
(D) Execução
(E) Direção

QUESTÃO 3 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

Sobre as organizações como sistema abertos podemos definir que:

(A) apresenta a interação da organização com o ambiente externo. 
(B) a organização não é um sistema social com partes independentes. 
(C) não pode ser alcançada partindo de diferentes condições iniciais e por diferentes maneiras.
(D) as constantes mudanças são previsíveis quanto mais complexas as organizações.
(E) são afetadas por mudanças em suas variáveis internas.

QUESTÃO 4 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

Consiste em mensurar os resultados obtidos pelos empregados durante sua permanência na 
empresa.

(A) Avaliação de resultados 
(B) Avaliação de desempenho 
(C) Avaliação por objetivos
(D) Avaliação de mensuração
(E) Avaliação de aperfeiçoamento
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QUESTÃO 5 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

Sobre delegação nas organizações, é correto afirmar:

(A) é a transferência de autoridade e responsabilidade do chefe para o seu subordinado.
(B) é o dever de responder pelas consequências de seus atos. 
(C) é a necessidade de estabelecer uma harmonia entre todas as atividades da empresa.
(D) é a capacidade de influenciar pessoas através da sua habilidade.
(E) é o processo de cobrar as tarefas através de ameaças.

QUESTÃO 6 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

Assinale a alternativa que, na tomada das decisões, o estilo de liderança é considerado autocrático.

(A) O líder estimula a participação dos membros da equipe 
(B) O grupo tem total liberdade para tomar as decisões 
(C) O líder assume diferentes padrões
(D) A liderança consulta a opinião de sua equipe mas nem sempre a escuta
(E) O líder decide sem nenhuma participação do grupo

QUESTÃO 7 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

Com relação ao método de avaliação de desempenho 360 graus, pode-se afirmar que:

(A) utilizam análises comparativas.
(B) determina os pontos fortes e fracos de quem está sendo avaliado. 
(C) baseia-se na avaliação de um grupo de fatores. Esses fatores podem mensurar tanto quantidade 
quanto qualidade.
(D) avalia o desempenho ou a atuação dos indivíduos por meio de frases descritivas. (E) Preocupa-
se tanto com os cenários internos a organização quanto os externos.

QUESTÃO 8 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

Aponte uma das habilidades essenciais de todo profissional de administração.

(A) Habilidade operacional 
(B) Habilidade estratégica 
(C) Habilidade diretiva
(D) Habilidade técnica
(E) Habilidade tática
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QUESTÃO 9 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

As organizações possuem geralmente três níveis de gerência. Assinale a alternativa correta.

(A) Humanas, conceituais e técnicas. 
(B) Eficiência, eficácia e efetividade. 
(C) Planejamento, direção e controle.
(D) Lideranca,autoridade e poder.
(E) Pperacional, intermediário e institucional.

QUESTÃO 10 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

O planejamento que foca nos departamentos da organização pode ser definido por:

(A) operacional. 
(B) estratégico. 
(C) tático.
(D) institucional.
(E) conceitual.

QUESTÃO 11 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

Um grupo de pessoas que trabalha em conjunto para o alcance de um objetivo em comum é 
definido como:

(A) autoridade. 
(B) habilidade. 
(C) grupo.
(D) equipe.
(E) responsabilidade.

QUESTÃO 12 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

Configuram-se como métodos de avaliação de desempenho:

(A) 360 graus, escolha forçada e comportamental. 
(B) escalas gráficas, escolha forçada e 360 graus. 
(C) unilateral,360 graus e escalas gráficas.
(D) escolha forçada, escalas gráficas e comportamental.
(E) comportamental, unilateral e 360 graus.

3



QUESTÃO 13 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

As organizações são compostas por diversas equipes de trabalho. Dentre essas existe uma a qual é 
composta por membros que estão no mesmo nível hierárquico, porém em diferentes áreas de 
atuação. Indique a alternativa que corresponde ao tipo citado.

(A) Equipe motivacional 
(B) Equipe estrutural 
(C) Equipe interfuncional
(D) Equipe local
(E) Equipe diretiva

QUESTÃO 14 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

O planejamento estratégico interage com três parâmetros: a visão do futuro, o ambiente externo e os
fatores internos da organização. Indique uma característica fundamental do planejamento 
estratégico:

(A) envolve cada departamento de maneira especifica. 
(B) voltado para o curto prazo. 
(C) realizado pela gerência intermediária.
(D) orientado para o futuro, em um horizonte de longo prazo.
(E) conduzido pelos níveis baixos da gerência supervisão.

QUESTÃO 15 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

De acordo com os autores clássicos da administração, as decisões podem ser divididas em duas 
categorias. Assinale a alternativa correta.

(A) Programadas e autogeridas 
(B) Programadas e não programadas
(C) Autogeridas e não programadas
(D) Programadas e funcional
(E) Funcionais e não programadas
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QUESTÃO 16 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Um funcionário que ocupava um cargo de supervisor declarou que a maior parte do seu tempo era 
dedicada a interagir com os membros de sua equipe, orientando-os nas suas tarefas e levando-os à 
realização dos seus objetivos. Posteriormente, o funcionário foi promovido a gerente, e seu tempo 
passou a ser dedicado a elaborar orçamentos e programar o trabalho dos subordinados.

O funcionário desempenhou essencialmente, nos cargos de supervisor e de gerente, os seguintes 
papéis, respectivamente: 

(A) interpessoal, de elemento de ligação; decisório, de negociador; 
(B) interpessoal, de líder; decisório, de administrador de recursos; 
(C) informacional, de monitor; interpessoal, de líder;
(D) decisório, de solucionador de conflitos; decisório, de administrador de recursos;
(E) decisório, de negociador; informacional, de monitor.

QUESTÃO 17 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Um funcionário está se candidatando, em uma seleção interna da organização em que trabalha, a 
uma vaga de coordenador na área de recursos humanos cujas atribuições estão descritas como 
“desenho de programas de treinamento; definição das tarefas dos subordinados; avaliação do 
desempenho dos subordinados”.

Essas atribuições estão relacionadas, respectivamente, às seguintes funções administrativas:   

(A) planejamento; direção; direção; 
(B) organização; organização; controle; 
(C) organização; direção; controle;
(D) planejamento; organização; controle;
(E) direção; planejamento; direção.

QUESTÃO 18 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Uma das funções administrativas é a responsável “pela distribuição das tarefas e recursos pelos 
membros e unidades da empresa” (Sobral e Peci, 2014, p. 251).

Essa função administrativa e uma de suas atribuições essenciais são, respectivamente:

(A) controle; monitoramento das atividades; 
(B) direção; definição de responsabilidades;
(C) organização; desenho da estrutura organizacional;
(D) planejamento; definição de objetivos;
(E) planejamento-organização; definição de metas e alocação de recursos.
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QUESTÃO 19 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Em todas as organizações, o trabalho dos funcionários é objeto da função controle, para garantir que
os esforços sejam coordenados e direcionados ao atingimento dos objetivos organizacionais. Assim,
técnicas comportamentais de controle são utilizadas, de forma a assegurar que os funcionários 
estejam fazendo o que a organização espera deles.

É uma técnica de controle comportamental, entre outras: 

(A) otimização de processos de recursos humanos; 
(B) identificação de gaps de competências; 
(C) especialização do trabalho;
(D) avaliação de desempenho;
(E) definição da amplitude de controle.

QUESTÃO 20 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

O adequado desempenho da função controle depende de sistemas de controle organizacional 
eficazes.

Sistemas de controle eficazes devem atender a alguns critérios gerais, tais como, entre outros: 

(A) precisão e flexibilidade; 
(B) critério único e aceitação; 
(C) hierarquização de objetivos e retroação;
(D) definição pelo topo da hierarquia e inovação;
(E) simultaneidade e ênfase na exceção.

QUESTÃO 21 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Em uma organização, um grupo de trabalho de oito pessoas apresenta baixa produtividade. Na 
avaliação do gerente responsável, embora haja metas claras e desafiadoras de desempenho a serem 
alcançadas pelo grupo, há pouca coesão entre os membros.

Para estimular a coesão do grupo, seria uma iniciativa adequada: 

(A) criar metas individuais de desempenho; 
(B) estimular o pensamento de grupo (groupthink); 
(C) reduzir o conflito de papéis;
(D) aumentar o tamanho do grupo;
(E) estimular competição com outros grupos.
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QUESTÃO 22 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Para a criação de equipes eficazes, é preciso que se considerem variáveis de contexto, de 
composição e de processos da equipe.

É uma variável de composição da equipe, fortemente relacionada ao seu desempenho: 

(A) sistemas de avaliação de desempenho; 
(B) nível de conflito interno; 
(C) propósito comum;
(D) autoconfiança da equipe;
(E) personalidade dos membros da equipe.

QUESTÃO 23 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Em uma equipe de trabalho de quatro pessoas, o funcionário A é objetivo e prático - como A 
afirmou, “quem organiza a equipe, estabelece os objetivos e faz tudo acontecer, sou eu”. O 
funcionário B prefere verificar todos os fatos e números para evitar erros e inconsistências com as 
políticas organizacionais. O funcionário C tende a não impor seus pontos de vista, buscando obter o 
máximo de informações antes de tomar suas decisões – influenciando a equipe a buscar mais 
informações antes de as decisões importantes serem tomadas. O funcionário D, o mais experiente 
do grupo, abraça as novas ideias e busca recursos para implementá-las.

Os papéis que A, B, C e D desempenham na equipe são, respectivamente, de: 

(A) criador/inovador; impulsor/organizador; assessor/desenvolvedor; conclusor/produtor; 
(B) assessor/desenvolvedor; defensor/mantenedor; controlador/inspetor; impulsor/organizador; 
(C) impulsor/organizador; controlador/inspetor;  relator/conselheiro; explorador/promotor;
(D) explorador/promotor; relator/conselheiro;  assessor/desenvolvedor; impulsor/organizador;
(E) controlador/inspetor; assessor/desenvolvedor;  conector; conclusor/produtor.

QUESTÃO 24 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Maria, funcionária de um órgão público, foi promovida e assumiu a coordenação do setor em que 
trabalha. Maria enfrenta forte resistência dos colegas, que julgam que sua promoção não foi 
merecida. O setor é responsável pelo processamento da folha de pagamentos, pelo processamento e 
registro das movimentações trabalhistas e pela manutenção dos arquivos com informações dos 
funcionários. Maria não tem autonomia para recompensar, punir ou substituir os membros da 
equipe.

Na situação descrita, pelo modelo contingencial de liderança de Fiedler, o estilo de liderança mais 
eficaz seria: 

(A) delegador; 
(B) normativo; 
(C) orientado para a tarefa;
(D) orientado para o relacionamento;
(E) orientado para o comprometimento.
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QUESTÃO 25 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Uma organização pública realizou uma pesquisa de satisfação junto aos funcionários. Os resultados 
indicaram que os funcionários não estão satisfeitos no trabalho. A área de recursos humanos não 
compreende o porquê dessa situação, pois os funcionários têm estabilidade no emprego e boas 
condições de trabalho (ambiente seguro e confortável, e carga de trabalho adequada, sem excessos).

Pela teoria de motivação dos dois fatores, de Herzberg, uma explicação para essa situação seria: 

(A) estabilidade e boas condições de trabalho não são fatores atrativos para os funcionários; 
(B) estabilidade e boas condições de trabalho são fatores motivacionais que não estão sendo 
atendidos a contento; 
(C) estabilidade é um fator motivacional que não garante satisfação; boas condições de trabalho 
constituem um fator higiênico que não está sendo atendido a contento;
(D) estabilidade é uma exigência legal, e não um fator motivacional; boas condições de trabalho 
constituem um fator higiênico que não garante satisfação;
(E) estabilidade e boas condições de trabalho são fatores higiênicos que não garantem satisfação.

QUESTÃO 26 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Barreiras à comunicação são um problema comum em grandes organizações, com muitos níveis 
hierárquicos. À medida que vão sendo passadas dos níveis hierárquicos inferiores para os níveis 
hierárquicos mais altos, é preciso que as informações sejam sintetizadas e condensadas. Nesse 
processo, é comum ocorrer a manipulação deliberada de informações, para que elas sejam vistas de 
forma mais favorável pelos receptores da informação.

Essa barreira à comunicação é conhecida como: 

(A) percepção seletiva; 
(B) desvio de feedback; 
(C) filtragem;
(D) sobrecarga de informações;
(E) efeito disponibilidade.

QUESTÃO 27 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Em uma entrevista de processo seletivo, o responsável pela seleção perguntou ao candidato o que o 
motiva a trabalhar na organização. O candidato respondeu: “Busco reconhecimento e status, e sei 
que o cargo me dará prestígio e oportunidades de promoção”.

Segundo a hierarquia das necessidades de Maslow, a motivação do candidato é satisfazer 
necessidades do tipo: 

(A) fisiológicas; 
(B) de segurança; 
(C) sociais;
(D) de estima;
(E) de autorrealização.
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QUESTÃO 28 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Pedro, funcionário de uma organização pública, não se mostra satisfeito com o trabalho. No entanto,
seu chefe reconhece que ele desempenha suas atribuições com responsabilidade e com a qualidade 
exigida. Quando perguntado por que continua a trabalhar na organização, em vez de buscar outras 
oportunidades, Pedro respondeu: “Não procuro outro emprego porque ganho bem e não há boas 
oportunidades no mercado, no momento”.

O comprometimento de Pedro em relação à organização é do tipo: 

(A) normativo; 
(B) utilitário; 
(C) objetivo;
(D) instrumental;
(E) coercitivo.

QUESTÃO 29 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

O gerente de uma equipe de pessoas altamente qualificadas é conhecido por dar total liberdade aos 
membros da equipe para decidirem e executarem suas tarefas. Ele afirma que “meu grupo tem 
capacidade, motivação e maturidade para realizar o trabalho; meu papel é disponibilizar as 
informações e os recursos de que eles necessitam”.

O estilo de liderança desse gerente é: 

(A) carismático; 
(B) liberal (laissez-faire); 
(C) democrático;
(D) diretivo;
(E) transformacional.

QUESTÃO 30 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Em Administração, centralização “significa que a autoridade para tomar decisões está concentrada 
no topo da organização, enfatizando assim a cadeia de comando” (Sobral e Peci, 2013, p. 265).

Embora a centralização das decisões possa ser questionada frente à maior complexidade do 
processo decisório gerada pelo ambiente externo mais turbulento e incerto que as organizações 
contemporâneas enfrentam, a centralização apresenta vantagens em relação à descentralização, tais 
como: 

(A) eliminar esforços duplicados de vários tomadores de decisão; 
(B) decisões mais próximas dos fatos e das circunstâncias locais; 
(C) favorecer a formação de gerentes mais motivados e autônomos;
(D) maior rapidez e flexibilidade na tomada de decisões;
(E) maior interesse e motivação por parte dos subordinados.
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QUESTÃO 31 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Um funcionário foi promovido e assumiu a gerência de uma equipe de seis pessoas. O novo gerente 
tem um estilo de liderança democrático e tomou a iniciativa de delegar aos membros da equipe a 
responsabilidade por definir suas metas de desempenho.

Para ser bem sucedida, essa iniciativa depende diretamente: 

(A) do tipo de comprometimento organizacional do líder; 
(B) das expectativas dos superiores hierárquicos; 
(C) da situação do mercado e da estratégia organizacional;
(D) do grau de inovação e de dificuldade das tarefas desempenhadas;
(E) do grau de capacidade e interesse dos subordinados em desempenhar suas tarefas.

QUESTÃO 32 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

As competências podem ser definidas como um conjunto de conhecimentos que o indivíduo 
mobiliza e aplica, de forma reiterada, dentro de um contexto organizacional, agregando valor à 
organização e a si mesmo.

Esse conceito destaca que a competência individual tem duas dimensões, a saber: 

(A) capacidades e entregas; 
(B) atitudes e desempenho; 
(C) conhecimentos e atitudes;
(D) metas e desempenho;
(E) expectativas e entregas.

QUESTÃO 33 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Em uma organização, o mapeamento de competências apontou a necessidade de desenvolver na 
força de trabalho a competência “trabalho em equipe” – envolvendo as capacidades “cooperação”, 
“iniciativa” e “domínio das normas organizacionais“.

Essas capacidades são, respectivamente, do tipo: 

(A) habilidade; atitude; entrega; 
(B) atitude; atitude; conhecimento; 
(C) habilidade; psicológica; conhecimento;
(D) atitude; habilidade; habilidade;
(E) psicológica; entrega; entrega.
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QUESTÃO 34 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

A rotatividade de pessoal afeta quase todos os processos da área de recursos humanos. A 
rotatividade também implica diversos custos de reposição de mão de obra, que devem ser levados 
em conta no processo de planejamento de recursos humanos.

Representam custos de reposição de mão de obra, em função da rotatividade:

(A) custos de monitoramento, derivados de programas de orientação; 
(B) custos de seleção, derivados de divulgação; 
(C) custos de treinamento, derivados de programas de integração;
(D) custos de recrutamento, derivados de modelagem de cargos;
(E) custos de avaliação de desempenho, derivados de pesquisas de mercado.

QUESTÃO 35 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

A avaliação de desempenho é um processo conduzido de diferentes formas, nas diversas 
organizações. Um dos aspectos mais importantes nesse processo é definir quem conduzirá a 
avaliação de desempenho. Por vezes, esse processo é centralizado na área de recursos humanos, que
assume total responsabilidade por sua realização.

Entre as desvantagens da centralização da avaliação de desempenho na área de recursos humanos, 
pode-se apontar: 

(A) não permitir o uso de entrevistas de feedback, limitando a correção do desempenho inadequado;
(B) tendência a focar em resultados extremos, tanto positivos quanto negativos, em detrimento dos 
desempenhos médios; 
(C) tendência a trabalhar com medidas tais como médias e medianas, em detrimento do 
desempenho individualizado;
(D) exigir o uso dos métodos de ordenação múltipla e distribuição forçada, resultando em 
complexidade de execução;
(E) exigir o mapeamento prévio das competências e dos gaps de competências, medindo apenas o 
desempenho passado.

QUESTÃO 36 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Em uma organização, o método de avaliação de desempenho consiste em uma tabela de dupla 
entrada: nas linhas estão os fatores de avaliação do cargo (tais como assiduidade, cooperação, 
responsabilidade), e nas colunas estão os graus de avaliação, com escala de fraco a ótimo.

Esse tipo de método tradicional de avaliação de desempenho e uma de suas principais vantagens 
são, respectivamente: 

(A) escolha forçada; baixo custo de aplicação; 
(B) escalas gráficas; facilidade de compreensão e utilização; 
(C) incidentes críticos; facilidade no feedback ao avaliado;
(D) distribuição forçada; eliminação do efeito halo;
(E) ordenação múltipla; utilização de vários critérios de avaliação.
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QUESTÃO 37 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Uma empresa do ramo de higiene pessoal está modificando todas as suas embalagens, com vistas a 
reduzir à metade a quantidade de plástico utilizado em seus produtos, com investimentos 
significativos e meta para conclusão do projeto em 2022. Segundo a diretora de relações com o 
mercado, “embora a lei não exija que mudemos as embalagens, estamos respondendo a uma 
tendência atual e futura, que é a preocupação com a sustentabilidade ambiental”.

A iniciativa revela que a empresa está sendo influenciada, em suas estratégias, por um fator do 
ambiente: 

(A) estrutural; 
(B) contextual; 
(C) de tarefa;
(D) operacional;
(E) sustentável.

QUESTÃO 38 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

A Administração Científica constituiu uma escola pioneira do pensamento administrativo, cujo 
principal expoente é Frederick Taylor. Um dos principais focos de atenção de Taylor foi a 
organização racional do trabalho, com vistas à eliminação do desperdício, da ociosidade e à redução
dos custos de produção.

Dentre as principais contribuições da Administração Científica, encontra-se: 

(A) proposição das funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle; 
(B) formulação dos princípios gerais de organização; 
(C) introdução dos estudos sobre liderança, associada à supervisão;
(D) introdução das primeiras normas de segurança do trabalho;
(E) introdução da remuneração associada à produtividade do trabalhador frente a padrão de 
desempenho.

QUESTÃO 39 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Um importante marco na evolução do pensamento administrativo deu-se com o enfoque 
contingencial, cuja perspectiva pode ser resumida na frase “não existe uma única maneira indicada 
de administrar e organizar” (Sobral e Peci, 2013, p. 81). Fortemente baseados em pesquisas 
empíricas, autores desse enfoque - como Woodward, Lawrence e Lorsch, Burns e Stalker e outros - 
identificaram fatores de contingência que influenciam a estrutura organizacional e que devem ser 
considerados pelos administradores, na busca por eficácia organizacional.

São fatores de contingência que influenciam a estrutura:

(A) grau de centralização e tipo de processo produtivo; 
(B) ambiente e fatia do mercado (market share); 
(C) concentração do mercado e cultura organizacional;
(D) composição da mão de obra e estratégia;
(E) tecnologia e tamanho da organização.
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QUESTÃO 40 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

O controle dos processos e atividades organizacionais é uma atribuição básica dos gestores. O 
controle pode ser realizado em diferentes momentos: antes, durante ou depois de as atividades 
organizacionais serem realizadas. O controle simultâneo consiste no monitoramento contínuo das 
atividades enquanto são realizadas, corrigindo-se os problemas no momento em que surgem.

É um exemplo de controle simultâneo:

(A) supervisão direta; 
(B) código de ética; 
(C) avaliação de desempenho;
(D) relatórios financeiros;
(E) auditoria.

QUESTÃO 41 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Uma grande organização tem passado por dificuldades financeiras, e, aparentemente, três de suas 
fábricas precisam ser fechadas e 3.000 empregados demitidos. A diretora de produção tem estudado 
alternativas de ação e desenvolveu dois planos, que apresentou à diretoria da empresa, da seguinte 
forma: 

“Plano A: Este plano salvará uma das três fábricas e 1.000 empregos. 

Plano B: Este plano tem 1/3 de probabilidade de salvar todas as três fábricas e todos os 3.000 
empregos, mas tem 2/3 de probabilidade de não salvar nenhuma fábrica e nenhum emprego”. A 
diretoria optou pelo Plano A.

Preocupada com a situação e buscando uma decisão consistente sobre que plano apresentar à 
presidência para avaliação, a diretora solicitou outra reunião e apresentou novamente os planos à 
diretoria. Dessa vez, a diretora apresentou os planos da seguinte forma:

“Plano A: Este plano resultará na perda de duas das três fábricas e 2.000 empregos.

Plano B: Este plano tem 2/3 de probabilidade de resultar na perda de todas as três fábricas e todos 
os 3.000 empregos, mas tem 1/3 de probabilidade de não perder nenhuma fábrica e nenhum 
emprego”. A diretoria optou pelo Plano B. 

A situação ilustra a armadilha psicológica de decisão conhecida como:

(A) falácia da conjunção; 
(B) evidência confirmadora; 
(C) framing;
(D) escalada de comprometimento;
(E) prudência.

13



QUESTÃO 42 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

O processo decisório organizacional é influenciado pelas características individuais dos decisores, 
que têm diferentes estilos de decisão.

Administradores que privilegiam decisões técnicas e racionais, com base em dados objetivos e 
muitas informações, considerando múltiplas alternativas e buscando soluções complexas para os 
problemas, são decisores de estilo: 

(A) conceitual; 
(B) diretivo; 
(C) estratégico;
(D) analítico;
(E) comportamental.

QUESTÃO 43 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Uma organização está considerando, em suas estratégias, a construção de uma nova unidade de 
produção. As previsões são de 40% de aumento da demanda pelos produtos da empresa, de 30% de 
manutenção do nível de demanda e de 20% de redução da demanda. Para auxiliar o processo 
decisório, foi desenhada a árvore de decisão apresentada abaixo. Os resultados projetados (lucros 
líquidos ou prejuízos) são os apontados na figura a seguir.

Considere que as opções são apenas as apontadas na árvore de decisão. A organização quer tomar a 
decisão pelo critério do maior valor esperado. 

Por esse critério, a melhor decisão a tomar e o valor esperado dela são, respectivamente: 

(A) construir; valor esperado de 1,6 milhão; 
(B) construir; valor esperado de 0,7 milhão; 
(C) não construir; valor esperado de 1,2 milhão;
(D) não construir; valor esperado de 0,8 milhão;
(E) não construir; valor esperado de 0,5 milhão.
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QUESTÃO 44 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Um órgão público está em processo de elaboração de gráficos de controle de qualidade para o 
tempo que os funcionários dispensam no atendimento ao público, a fim de aumentar a qualidade dos
serviços prestados. Foi selecionado um grupo de quatro funcionários e o serviço que prestaram ao 
público foi observado uma vez por dia, por três dias. O tempo em minutos para atender cada cliente 
foi registrado como apresentado a seguir.

(A) 4,38 e 7,62; 
(B) 5,21 e 12,79;
(C) 6,81 e 11,19;
(D) 8,02 e 11,5;
(E) 8,27 e 9,73.

QUESTÃO 45 (IBGE-2019 – CCS – FGV)

Um órgão público constatou um aumento significativo no tempo de processamento das contas a 
pagar. Algumas das causas do problema foram identificadas em aspectos relativos a pessoal, 
procedimentos e infraestrutura de TI (computadores e sistemas). O gerente responsável pela 
qualidade dos serviços do órgão quer organizar e analisar as informações, estabelecendo as relações 
de causa e efeito no problema constatado.

Para tal, o gerente deve utilizar a seguinte ferramenta da qualidade: 

(A) seis sigma; 
(B) ciclo PDCA;
(C) fluxograma de processo;
(D) diagrama de Ishikawa;
(E) diagrama de dispersão. 
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QUESTÃO 46 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

Em um órgão público, um funcionário do setor de TI foi promovido ao cargo de gerente - um cargo 
de nível tático.

Em um cargo desse nível, o funcionário necessitará, preponderantemente, para seu bom 
desempenho, de habilidades do tipo: 

(A) informacionais; 
(B) técnicas; 
(C) conceituais;
(D) estratégicas;
(E) humanas.

QUESTÃO 47 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

Um funcionário que ocupava um cargo de supervisor declarou que a maior parte do seu tempo era 
dedicada a interagir com os membros de sua equipe, orientando-os nas suas tarefas e levando-os à 
realização dos seus objetivos. Posteriormente, o funcionário foi promovido a gerente, e seu tempo 
passou a ser dedicado a elaborar orçamentos e programar o trabalho dos subordinados.

O funcionário desempenhou essencialmente, nos cargos de supervisor e de gerente, os seguintes 
papéis, respectivamente: 

(A) interpessoal, de elemento de ligação; decisório, de negociador; 
(B) interpessoal, de líder; decisório, de administrador de recursos; 
(C) informacional, de monitor; interpessoal, de líder;
(D) decisório, de solucionador de conflitos; decisório, de administrador de recursos;
(E) decisório, de negociador; informacional, de monitor.

QUESTÃO 48 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

Uma faculdade formou, em 2017, 150 alunos, com um custo total de 1.500.000 reais. Em 2018, a 
faculdade formou 200 alunos, com um custo total de 2.100.000 reais. Considerando-se apenas as 
informações apresentadas, é correto afimar que, de 2017 para 2018, a faculdade foi:  

(A) mais eficaz; 
(B) mais eficiente; 
(C) igualmente eficiente;
(D) igualmente eficaz;
(E) menos eficaz e menos eficiente.
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QUESTÃO 49 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

O processo de organização é pautado por alguns princípios ou elementos básicos, formulados por 
autores como Fayol e Weber.

A linha de autoridade formal de uma organização, que define a estrutura hierárquica entre os 
membros e unidades da organização, é conhecida como:  

(A) grau de formalização; 
(B) unidade de comando; 
(C) cadeia escalar;
(D) amplitude de controle;
(E) linha de especialização vertical.

QUESTÃO 50 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

Um funcionário está se candidatando, em uma seleção interna da organização em que trabalha, a 
uma vaga de coordenador na área de recursos humanos, cujas atribuições estão descritas como 
“desenho de programas de treinamento; definição das tarefas dos subordinados; avaliação do 
desempenho dos subordinados”.

Essas atribuições estão relacionadas, respectivamente, às seguintes funções administrativas:

(A) planejamento; direção; direção; 
(B) organização; organização; controle; 
(C) organização; direção; controle;
(D) planejamento; organização; controle;
(E) direção; planejamento; direção.

QUESTÃO 51 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

O gerente de uma equipe de pessoas altamente qualificadas é conhecido por dar total liberdade aos 
membros da equipe para decidirem e executarem suas tarefas. Ele afirma que “meu grupo tem 
capacidade, motivação e maturidade para realizar o trabalho; meu papel é disponibilizar as 
informações e os recursos de que eles necessitam”.

O estilo de liderança desse gerente é: 

(A) carismático; 
(B) liberal (laissez-faire); 
(C) democrático;
(D) diretivo;
(E) transformacional.
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QUESTÃO 52 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

Uma organização pública realizou uma pesquisa de satisfação junto aos funcionários. Os resultados 
indicaram que os funcionários não estão satisfeitos no trabalho. A área de recursos humanos não 
compreende o porquê dessa situação, pois os funcionários têm estabilidade no emprego e boas 
condições de trabalho (ambiente seguro e confortável, e carga de trabalho adequada, sem excessos).

Pela teoria de motivação dos dois fatores, de Herzberg, uma explicação para essa situação seria: 

(A) estabilidade e boas condições de trabalho não são fatores atrativos para os funcionários; 
(B) estabilidade e boas condições de trabalho são fatores motivacionais que não estão sendo 
atendidos a contento; 
(C) estabilidade é um fator motivacional que não garante satisfação; boas condições de trabalho 
constituem um fator higiênico que não está sendo atendido a contento;
(D) estabilidade é uma exigência legal, e não um fator motivacional; boas condições de trabalho 
constituem um fator higiênico, que não garante satisfação;
(E) estabilidade e boas condições de trabalho são fatores higiênicos, que não garantem satisfação.

QUESTÃO 53 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

Pedro, funcionário de uma organização pública, não se mostra satisfeito com o trabalho. No entanto,
seu chefe reconhece que ele desempenha suas atribuições com responsabilidade e com a qualidade 
exigida. Quando perguntado por que continua a trabalhar na organização, em vez de buscar outras 
oportunidades, Pedro respondeu: “Não procuro outro emprego porque ganho bem e não há boas 
oportunidades no mercado, no momento”.

O comprometimento de Pedro em relação à organização é do tipo: 

(A) normativo; 
(B) utilitário; 
(C) objetivo;
(D) instrumental;
(E) coercitivo.

QUESTÃO 54 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

Barreiras à comunicação são um problema comum em grandes organizações, com muitos níveis 
hierárquicos. À medida que vão sendo passadas dos níveis hierárquicos inferiores para os níveis 
hierárquicos mais altos, é preciso que as informações sejam sintetizadas e condensadas. Nesse 
processo, é comum ocorrer a manipulação deliberada de informações, para que elas sejam vistas de 
forma mais favorável pelos receptores da informação.
Essa barreira à comunicação é conhecida como: 

(A) percepção seletiva; 
(B) desvio de feedback; 
(C) filtragem;
(D) sobrecarga de informações;
(E) efeito disponibilidade.
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QUESTÃO 55 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

Para a criação de equipes eficazes, é preciso que se considerem variáveis de contexto, de 
composição e de processos da equipe.

É uma variável de composição da equipe, fortemente relacionada ao seu desempenho: 

(A) sistemas de avaliação de desempenho; 
(B) nível de conflito interno; 
(C) propósito comum;
(D) autoconfiança da equipe;
(E) personalidade dos membros da equipe.

QUESTÃO 56 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

Um funcionário foi promovido e assumiu a gerência de uma equipe de seis pessoas. O novo gerente 
tem um estilo de liderança democrático e tomou a iniciativa de delegar aos membros da equipe a 
responsabilidade por definir suas metas de desempenho.

Para ser bem sucedida, essa iniciativa depende diretamente: 

(A) do tipo de comprometimento organizacional do líder; 
(B) das expectativas dos superiores hierárquicos; 
(C) da situação do mercado e da estratégia organizacional;
(D) do grau de capacidade e interesse dos subordinados em desempenhar suas tarefas;
(E) do grau de inovação e de dificuldade das tarefas desempenhadas.

QUESTÃO 57 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

Em Administração, centralização “significa que a autoridade para tomar decisões está concentrada 
no topo da organização, enfatizando assim a cadeia de comando” (Sobral e Peci, 2013, p.265).

Embora a centralização das decisões possa ser questionada frente à maior complexidade do 
processo decisório gerada pelo ambiente externo mais turbulento e incerto que as organizações 
contemporâneas enfrentam, a centralização apresenta vantagens em relação à descentralização, tais 
como: 

(A) eliminar esforços duplicados de vários tomadores de decisão; 
(B) decisões mais próximas dos fatos e das circunstâncias locais; 
(C) favorecer a formação de gerentes mais motivados e autônomos;
(D) maior rapidez e flexibilidade na tomada de decisões;
(E) maior interesse e motivação por parte dos subordinados.
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QUESTÃO 58 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

Em um órgão público, um cidadão dirige-se ao balcão de atendimento. O funcionário que o atende 
presta todas as informações solicitadas pelo cidadão, mas sem olhar para ele, tratando-o de maneira 
distante e formal, limitando-se a responder estritamente o que lhe é perguntado. Ao fim do 
atendimento, o cidadão demonstrou insatisfação.

Na situação descrita, o atendimento foi: 
(A) adequado, pois a atenção no tratamento ao cidadão não é indispensável a um atendimento de 
qualidade; 
(B) adequado, pois informar apenas o estritamente necessário caracteriza um atendimento efetivo; 
(C) adequado, porque foi tempestivo e efetivo;
(D) inadequado, porque não foi nem tempestivo, nem suficiente;
(E) inadequado, porque o bom atendimento envolve prover as informações solicitadas e um bom 
tratamento.

QUESTÃO 59 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

Uma instituição de ensino e pesquisa tem seu arquivo com a seguinte classificação, em método 
decimal:

000  Administração Geral 
100  Cursos 
200  Pesquisas
        210 Psicologia

Utilizando-se o método duplex, a numeração seria: 

(A) 0-0 Administração Geral; 1-1 Cursos; 2-2 Pesquisas; 2-2-11 Psicologia; 
(B) 0 Administração Geral; 1 Cursos; 2 Pesquisas;  2-1 Psicologia; 
(C) 0-000 Administração Geral;  1-100 Cursos;  2-200 Pesquisas; 2-2100 Psicologia;
(D) A-000 Administração Geral; B-100 Cursos;  C-200 Pesquisas; C-210 Psicologia;
(E) 000 Administração Geral; 100 Cursos; 200 Pesquisas; 210 Psicologia.

QUESTÃO 60 (IBGE-2019 – ACO – FGV)

O conjunto de documentos que são preservados de maneira definitiva em função de seu valor 
documental é conhecido como arquivo: 

(A) central; 
(B) permanente; 
(C) especializado;
(D) de segurança;
(E) privado.
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As organizações, segundo a teoria dos sistemas, podem ser vistas como um sistema dinâmico e 
aberto, no qual o sistema é um conjunto de elementos mutuamente dependentes que interagem entre
si com determinados objetivos e realizam determinadas funções. A partir da teoria dos sistemas, 
Danel Katz e Robert L. Kahn (1987) criaram um modelo organizacional aplicando-a à teoria das 
organizações. Segundo os criadores, as organizações sociais caracterizam-se como sistemas abertos,
uma vez que a organização realiza transações com o meio ao qual está inserida, sendo assim, 
converte o “input de energias” em outro input. As organizações denominadas sistemas abertos se 
caracterizam pela importação, transformação, exportação, ciclos de eventos, entropia negativa, 
feedback, homeostase, diferenciação e equifinalidade.

KATZ, Daniel e KHAN, Robert L. Psicologia social das organizações. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1987. Cap. 2: 
Organização e o conceito de sistema, p. 30-45

QUESTÃO 61 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Considerando as ações que caracterizam os sistemas abertos definidos por Daniel Katz e Robert L. 
Kahn, marque a única opção definida corretamente.

(A) Transformação: está relacionado aos inputs de informação e possibilitam alertar à estrutura 
sobre o ambiente e sobre o funcionamento do próprio sistema. 
(B) Entropia negativa: diz que um sistema pode atingir um estado final igual com origem em 
condições inicias distintas e por meio de diversas formas e meios de desenvolvimento. 
(C) Princípio da equifinalidade: os sistemas abertos necessitam da aquisição de entropia negativa 
para sobreviver; inputs são maiores que outputs no processo de transformação.
(D) Homeostase: pode ser chamado também de estado firma e é um equilíbrio caracterizado mais 
pela dinamicidade do que pela estaticidade; os sistemas abertos não estão em repouso; os inputs de 
energia para deter a entropia agem para manter um equilíbrio no intercâmbio de energia, para que os
sistemas sobrevivam.
(E) Feedback: processamento dos insumos em produtos finais.

QUESTÃO 62 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

São preocupações da avaliação de desempenho, EXCETO:

(A) Eficácia.
(B) Qualidade. 
(C) Produtividade.
(D) Uniformidade.
(E) Eficiência.
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QUESTÃO 63 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta. 

I – Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas. É a habilidade de motivar e influenciar
os liderados para que contribuam da melhor forma com os objetivos do grupo ou da organização.

II – Segundo Chiavenato (2006, p.142), a comunicação é a troca de informações entre indivíduos. 
Significa tornar comum uma mensagem ou informação.

III – Segundo Chiavenato, Motivação "É tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada
forma, ou, pelo menos, que dá origem a uma propensão a um comportamento específico”.

(A) Somente I e II estão corretas. 
(B) Somente II e III estão corretas. 
(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente I está correta.
(E) I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 64 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Escolha a opção que corretamente se refere à liderança em seu aspecto.

(A) Capacidade de influenciar o comportamento das pessoas 
(B) Todo servidor que está em posição de gestor é um líder 
(C) Esforço ou ação do indivíduo que influencia no seu próprio desempenho
(D) Conjunto de razões internas que estimulam um comportamento específico
(E) Indivíduo que demonstra conhecimentos absolutos presentes na função gerencial
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QUESTÃO 65 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

De acordo com a abordagem neoclássica da administração, a gestão de um processo administrativo 
percorre, naturalmente, as quatro funções básicas do administrador, universalmente aceitas - 
planejamento, organização, direção e controle. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa 
correta. 

I – Direção é a função administrativa que orienta e indica o comportamento dos indivíduos no 
sentido dos objetivos a serem alcançados; 

II – Planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e 
quais os objetivos a alcançar; 

III – Organização é a função administrativa que busca assegurar se os objetivos pretendidos 
realmente foram alcançados; 

IV – Controle é a função administrativa que consiste no agrupamento das atividades necessárias 
para realizar aquilo que foi planejado.

(A) Somente I e II estão corretas. 
(B) Somente II e III estão corretas. 
(C) Somente IIII e IV estão corretas.
(D) Somente II está correta.
(E) I,II,III e IV estão corretas.

QUESTÃO 66 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Sobre conceitos de tomada de decisão e resolução de problemas. Escolha a opção que corretamente 
se refere à Decisão.

(A) Ato compulsório de pessoa que escolhe uma entre várias alternativas futuras de ação. 
(B) Processo que identifica e aplica ações que minimizam ou sanam o problema. Consiste em 
encontrar melhores linhas de ação que representem soluções. 
(C) Processo de análise e escolha entre as alternativas disponíveis de cursos de ação que a pessoa 
deverá seguir.
(D) A ocorrência de um problema se dá quando o desempenho real não está atingindo ou não 
atingirá o objetivo esperado. Considera-se um desvio em relação a um padrão ou plano previamente
estabelecido.
(E) Consiste em avaliar, selecionar e aplicar opções de ação para solucionar o problema.
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QUESTÃO 67 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Sobre gerência e gestão de organizações e de pessoas. Analise os itens a seguir e assinale a 
alternativa correta. 

I – O uso adequado da avaliação de desempenho inclui o fornecimento de feedback ao funcionário, 
de forma a destacar os aspectos positivos de seu desempenho e motivar o seu desenvolvimento em 
áreas em que melhorias sejam necessárias. 

II – A realização de entrevistas tem por objetivo identificar características íntimas do funcionário 
que possam influenciar em seu desempenho na organização. 

III – No processo de avaliação de cargos, a variável que indica se um fator tem ou não a 
propriedade de atribuir valores diferenciados ao universo de cargos, por meio dos seus graus de 
intensidade, é a variável da discriminação.

(A) Somente I e II estão corretas. 
(B) Somente II e III estão corretas. 
(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente III está correta.
(E) I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 68 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Sobre as descrições e especificações de cargos da empresa, dividindo-se por áreas, conforme a 
estrutura existente na organização. Tanto a descrição quanto a especificação de cargos consistem 
basicamente num trabalho de redação. Por isso, recomenda-se a observância de alguns princípios. 
Escolha a opção que corretamente se refere ao Princípio da Impessoalidade.

(A) Deve-se dar preferência a termos simples, que não deem margem a ambiguidade 
(B) Deve-se dar preferência a termos que sejam passíveis de algum tipo de mensuração 
(C) Deve-se dar preferência a frases curtas, evitando-se minúcias desnecessárias
(D) Recomenda-se que seja iniciada por um verbo no infinitivo ou na terceira pessoa do singular do 
presente do indicativo
(E) Usar de poucos detalhes pessoais

QUESTÃO 69 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Sobre a diferença de trabalho de equipe e trabalho em grupo, podemos dizer que no primeiro os 
componentes trabalham juntos em busca de objetivos comuns de forma compartilhada, enquanto no 
segundo, os objetivos não precisam ser necessariamente comuns. Marque a opção que corretamente 
define os grupos formais.

(A) Grupos de amizade e de comando 
(B) Grupos temporários e de interesses. 
(C) Grupos de amizade, de interesses, de comando e temporários
(D) Grupos de comando e temporários
(E) Grupos primários, temporários, de amizade, de interesses, e de comando
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QUESTÃO 70 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

A função do órgão de Gestão de Pessoas, compreende entre outras, em alcançar “eficiência e 
eficácia” através dos recursos humanos disponíveis.

Qual das opções abaixo define melhor o sentido de “eficiência”.

(A) É a capacidade de fazer uma coisa da melhor maneira possível. 
(B) É quando algo é realizado da melhor maneira possível, ou seja, com menos desperdício ou em 
menor tempo. 
(C) É quando um projeto/produto/pessoa atinge o objetivo ou a meta.
(D) É obtenção de resultados através da ênfase na percepção do cliente.
(E) Significa a otimização das tarefas com a agilização de recursos para alcançar o resultado 
esperado.

QUESTÃO 71 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Segundo Idalberto Chiavenato, em sua obra “Introdução à Teoria Geral da Administração”, 
delegação é “o processo de transferir autoridade e responsabilidade para posições inferiores na 
hierarquia”. Esta delegação de autoridade possui diversas técnicas que podem ser utilizadas para 
maximizar o seu alcance. Qual das opções abaixo define melhor a técnica de delegação para manter 
a “retroação”.

(A) Quando a tarefa é executada, o gerente deve avaliar os resultados e não os métodos. Quando os 
resultados não alcançam as expectativas, o gerente deve montar os erros e as consequências. 
Quando alcançam ou ultrapassam as expectativas, o gerente deve recompensar o trabalho bem feito 
com orgulho, recompensas financeiras e delegação de novas atividades. 
(B) Linhas abertas de comunicação com o subordinado para responder questões e proporcionar 
orientação, mas sem exercer controle. Dá ao subordinado a pista certa, e as linhas abertas de 
comunicação aumentam a autoconfiança. 
(C) A delegação bem-sucedida inclui informação sobre o quê, por que, quando, onde, quem e como.
O subordinado deve compreender a tarefa e os resultados esperados, as provisões e os recursos 
necessários e para quem e quando os resultados deverão ser apresentados.
(D) Designar apenas tarefas não constitui uma delegação completa. O indivíduo deve ter 
responsabilidade para realizar a tarefa e a autoridade para desempenhar a tarefa da maneira que 
julgar melhor.
(E) O gerente deve delegar a tarefa inteira a uma pessoa ao invés de subdividi-la entre várias 
pessoas. Isso dá a cada indivíduo a responsabilidade completa e aumenta sua inciativa enquanto 
proporciona ao gerente melhor controle sobre os resultados.
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QUESTÃO 72 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Poder de comandar outros, para que executem ou deixem de executar algo, da maneira considerada 
pelo possuidor dessa autoridade, como adequada para a realização dos objetivos da empresa ou do 
órgão. Essa é a definição de:

(A) Responsabilidade. 
(B) Coordenação. 
(C) Autoridade.
(D) Poder.
(E) Delegação.

QUESTÃO 73 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

O que é a avaliação de desempenho?

(A) É uma apreciação sistemática do desempenho de cada funcionário em função das atividades que
ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento, 
que gera muitos efeitos positivos na empresa 
(B) É uma técnica para medir resultados substanciais de processos e equipamentos, sem medir os 
aspectos humanos 
(C) Método que visa, esporadicamente, a estabelecer um contrato com os funcionários referente aos 
resultados determinados exclusivamente pela organização
(D) É uma técnica de experimentação de resultados reflexos sobre as demandas inversas
(E) É uma forma de progredir na linha funcional para atribuir mais tarefas

QUESTÃO 74 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

A tomada de decisão para implantação da gestão da qualidade em uma instituição depende do 
compromisso e apoio da alta administração. Qual das opções abaixo indica melhor essa razão?

(A) A necessidade de melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços prestados independem da 
alta administração 
(B) A alta administração não pode promover mudanças na cultura organizacional, sem retorno 
financeiro 
(C) A tomada de decisão é facilitada quando a alta administração entende que o objetivo de 
desempenho de qualidade envolve um aspecto externo e outro interno. O primeiro é a satisfação do 
cliente e o segundo relaciona-se com a estabilidade e a eficiência da instituição, intimamente 
atrelada à atuação de seus funcionários
(D) As equipes subordinadas não precisam de comprometimento com a qualidade, basta a alta 
administração determinar o seu cumprimento
(E) Pode ser muito útil no início de um trabalho de implantação, o comprometimento, mas bastaria 
o envolvimento de alguns membros apenas
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QUESTÃO 75 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

A norma brasileira ABNT NBR ISO 9000, define qualidade como: “Grau no qual um conjunto de 
características inerentes satisfaz a requisitos”. Segundo Chiavenato, em sua obra “Introdução à 
Teoria Geral da Administração, enquanto a melhoria contínua da qualidade é aplicável no nível 
operacional, a qualidade total estende o conceito de qualidade para toda a organização, abrangendo 
todos os níveis organizacionais, desde o pessoal do escritório e do chão de fábrica até a alta cúpula 
em um envolvimento total. Marque a opção que NÃO se constitui em etapas da Qualidade Total.

(A) Pilotar experimentos 
(B) Escolha de uma área de melhoria 
(C) Definição da equipe de trabalho que tratará da melhoria
(D) Identificação dos benchmarks
(E) Implementação das melhorias

QUESTÃO 76 (IBGE-2017 – ACR – FGV)
 
Um gerente administrativo precisa decidir qual aparelho de ar condicionado adquirir para ser 
instalado no escritório da empresa em que trabalha. A tabela abaixo apresenta a avaliação das 
alternativas dos aparelhos por fabricante, em cada um dos critérios de avaliação considerados, bem 
como os pesos atribuídos a cada critério:

Assumindo que essas são todas as opções de aparelhos disponíveis no mercado e que esses são 
todos os critérios relevantes para a sua avaliação, pelo modelo racional de tomada de decisão o 
gerente deveria escolher o aparelho do fabricante: 

(A) Alfa; 
B) Beta; 
(C) Gama;
(D) Delta;
(E) Beta ou Gama.
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QUESTÃO 77 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Uma gerente enviou uma mensagem pelo e-mail da empresa informando os membros de sua equipe 
sobre a data e o horário de uma reunião para discussão das novas metas da equipe. 

Esse tipo de comunicação pode ser caracterizado como:
 
(A) formal e descendente; 
(B) formal e lateral; 
(C) formal e ascendente;
(D) informal e ascendente;
(E) informal e descendente.

QUESTÃO 78 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Um gerente responsável por um projeto de inovação tecnológica relatou que a maior parte das suas 
atividades refere-se à manutenção e ao desenvolvimento de intercâmbios com instituições e redes 
de pesquisa no Brasil e no exterior, especialmente via contatos com pesquisadores. 

O gerente desempenha, essencialmente, um papel: 

(A) informacional, de disseminador; 
(B) decisório, de administrador de recursos; 
(C) interpessoal, de líder;
(D) informacional, de monitor;
(E) interpessoal, de elemento de ligação.

QUESTÃO 79 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Em um escritório, um assistente administrativo recebeu um lote de material danificado. Na dúvida 
sobre como proceder, o assistente recorreu às normas organizacionais e seguiu as orientações para 
devolução do material. 

A situação ilustrada retrata uma decisão conhecida em administração como: 

(A) programada; 
(B) não programada; 
(C) intuitiva;
(D) analítica;
(E) heurística.
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QUESTÃO 80 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

A figura abaixo representa uma teoria de motivação muito difundida na área de administração.

Essa teoria é conhecida como: 

(A) dois fatores; 
(B) estabelecimento de objetivos; 
(C) expectativa;
(D) hierarquia de necessidades;
(E) equidade.

QUESTÃO 81 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

A presidente de uma grande rede de varejo é descrita pelos empregados da empresa como uma 
“heroína”, cuja “visão única dos negócios e ousadia inspiram a todos sermos como ela”. Também se
pode observar que os empregados se expressam com o mesmo tipo de linguagem que a presidente, 
usam o mesmo estilo de roupas e expressam opiniões bastante semelhantes às dela. Segundo os 
empregados, a razão disso é que todos pertencem “a uma comunidade, uma família, mais do que a 
simplesmente uma empresa”. 

A presidente da rede de varejo é uma líder do tipo: 

(A) democrático; 
(B) transacional; 
(C) autocrático;
(D) carismático;
(E) de tarefa.
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QUESTÃO 82 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Uma gerente de recursos humanos costuma envolver todos os membros de sua equipe na tomada de 
decisões que afetam o grupo. Ela acredita que vários pontos de vista ajudam a construir uma 
decisão melhor do que uma decisão tomada individualmente. 
No entanto, a tomada de decisão em grupo apresenta algumas desvantagens quando comparada com
a tomada de decisão individual, tais como: 

(A) resistência à implantação da decisão; 
(B) baixa partilha de informações;
(C) baixa aceitação da decisão pelos envolvidos;
(D) diminuição da motivação dos envolvidos na decisão;
(E) diluição da responsabilidade pelos resultados.

QUESTÃO 83 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Uma empresa de produtos alimentícios localizada na Região Sul adota departamentalização 
funcional. A empresa pretende ampliar sua área de atuação e construir unidades fabris na Região 
Centro-Oeste e na Região Sudeste. A empresa precisa rever sua estrutura e planeja adotar 
departamentalização geográfica. 

Uma vantagem da departamentalização funcional em relação à geográfica é: 

(A) promover a redução de custos; 
(B) facilitar a adaptação a mudanças externas; 
(C) dar maior autonomia aos responsáveis por cada departamento;
(D) estimular as soluções inovadoras;
(E) dar maior rapidez de resposta ao mercado.

QUESTÃO 84 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Para a criação de equipes eficazes é preciso que se considerem fatores de contexto, de composição e
de processo das equipes. 
É um fator de contexto fortemente relacionado ao desempenho das equipes: 

(A) diversidade dos membros; 
(B) alocação adequada de papéis; 
(C) propósito comum;
(D) recursos adequados;
(E) metas específicas.
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QUESTÃO 85 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Um elemento fundamental para o bom desempenho dos grupos de trabalho é a coesão, ou o grau em
que os membros do grupo são motivados a permanecer unidos como grupo. 
Para estimular a coesão do grupo, é uma iniciativa adequada: 

(A) dar recompensa ao grupo, em vez de recompensar seus membros individualmente; 
(B) redefinir a estrutura do grupo a partir da estratégia da empresa; 
(C) aumentar o tamanho do grupo;
(D) diminuir o tempo de interação entre os membros do grupo;
(E) selecionar apenas grupos de pessoas que se conhecem para trabalharem na organização.

QUESTÃO 86 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Uma fábrica está contratando jovens administradores para o cargo de Analista de Produção. 
Segundo a descrição do cargo, sua principal atribuição é o “levantamento e análise dos custos de 
produção, frente aos padrões estabelecidos pela fábrica”. 
Essa atribuição está relacionada à seguinte função administrativa: 

(A) produção; 
(B) direção; 
(C) controle;
(D) custos;
(E) planejamento.

QUESTÃO 87 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Um gerente de sessão de determinado órgão público declarou que sua principal preocupação é que 
“as atividades da nossa sessão sejam realizadas e que os nossos objetivos sejam atingidos – não 
importa quanto esforço a equipe tenha que fazer”. 

A principal preocupação do gerente é com a: 

(A) produtividade; 
(B) eficácia; 
(C) eficiência;
(D) estratégia;
(E) missão organizacional.
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QUESTÃO 88 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

A linha de autoridade formal de uma organização que define a estrutura hierárquica de relações 
entre seus membros ou unidades organizacionais é conhecida como: 

(A) organograma; 
(B) linha de responsabilização; 
(C) amplitude de controle;
(D) especialização vertical;
(E) cadeia de comando.

QUESTÃO 89 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Um funcionário foi promovido e assumiu a gerência de uma equipe de oito pessoas. O novo gerente
tem um estilo de liderança democrático e tomou a iniciativa de delegar aos membros da equipe a 
responsabilidade pelo controle dos próprios horários. 

Para ser bem sucedida, essa iniciativa depende diretamente: 

(A) do grau de maturidade profissional dos membros da equipe; 
(B) dos critérios de avaliação de desempenho da equipe; 
(C) do grau de descentralização e da cultura organizacionais;
(D) do grau de satisfação com o trabalho por parte dos membros da equipe;
(E) do conhecimento técnico do líder sobre as tarefas da equipe.  

QUESTÃO 90 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Na organização Alfa, o chefe Z transferiu o subordinado X para outra área da organização, contra a 
vontade deste. 
O poder exercido por Z sobre X foi do tipo: 

(A) pessoal; coercitivo; 
(B) formal; coercitivo; 
(C) formal; de referência;
(D) pessoal; de competência;
(E) formal; de competência.
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QUESTÃO 91 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Em uma pesquisa sobre motivação no trabalho, realizada na empresa Beta, uma funcionária 
declarou: “gosto de estar com as pessoas do meu grupo; o que mais valorizo e me motiva no meu 
trabalho é pertencer à minha equipe e ser amiga de todos”. 

De acordo com as teorias de motivação, a funcionária apresenta, como necessidade predominante:

(A) poder; 
(B) realização; 
(C) afiliação;
(D) crescimento;
(E) subsistência.

QUESTÃO 92 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Os membros de uma determinada equipe de trabalho evitam informar o chefe sobre os problemas 
do dia a dia. Alegando que o chefe é autoritário, afirmam que “preferimos não levar más notícias a 
ele e escolhemos mostrar sempre o lado melhor da realidade”. 
A situação ilustra um tipo de barreira à comunicação conhecida como: 

(A) sobrecarga de informação; 
(B) percepção seletiva; 
(C) codificação da mensagem;
(D) viés da disponibilidade;
(E) filtragem.
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QUESTÃO 93 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

O funcionário de um órgão público de fomento à pesquisa tem como atribuição o atendimento a 
solicitantes de pedidos de bolsas de estudo no exterior. O funcionário é responsável pelo 
atendimento dos solicitantes, registro e recebimento dos documentos que dão início ao processo de 
solicitação das bolsas, devendo ser iniciados apenas os processos que se enquadrem nos critérios do 
órgão para concedê-las. Dessa etapa inicial os processos seguem para as etapas de avaliação e 
decisão. Em 2015, o funcionário atendeu 150 solicitantes, dando início a 150 processos de pedido 
de bolsa. Desses processos, 10 foram recusados na etapa de avaliação por não atenderem aos 
critérios de concessão de bolsas e outros 36 tiveram o pedido negado por falta de verba. Em 2016, o
funcionário atendeu 80 solicitantes, dando início a 80 processos de pedido de bolsa. Desses 
processos, 8 foram recusados na etapa de avaliação das bolsas por não atenderem aos critérios de 
concessão de bolsas e 36 foram recusados por falta de verbas. 

Comparando-se os resultados dos anos de 2015 e de 2016, é correto afirmar que o funcionário: 

(A) foi mais eficiente em 2016; 
(B) foi mais eficaz em 2016; 
(C) foi mais eficaz em 2015;
(D) manteve a mesma eficiência nos dois anos;
(E) manteve a mesma eficácia nos dois anos.

QUESTÃO 94 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

A rotatividade de pessoal refere-se ao fluxo de entradas e saídas de pessoas em uma organização. A 
rotatividade implica uma série de custos para reposição de pessoal. 
Representam custos de reposição de mão de obra, em função da rotatividade: 

(A) custos de seleção, derivados do pagamento de benefícios; 
(B) custos de treinamento, derivados da menor produtividade dos funcionários durante o 
treinamento; 
(C) custos de recrutamento, derivados de programas de integração;
(D) custos de desligamento, derivados de checagem de referências;
(E) custos de recrutamento, derivados de programas de orientação.
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QUESTÃO 95 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

O gerente de recursos humanos de uma organização acredita que os indicadores para 
acompanhamento e controle da composição e movimentação da força de trabalho da empresa são 
muito limitados. Os únicos indicadores apresentados nos relatórios mensais são o número total de 
empregados, o absenteísmo e a rotatividade. O gerente quer incluir novos indicadores, para ter uma 
visão mais rica e detalhada da composição da força de trabalho da organização. 

Seria um indicador adequado para tal: 

(A) número total da força de trabalho; 
(B) salário médio por empregado; 
(C) passivo trabalhista total;
(D) custo com saúde por empregado;
(E) crescimento médio dos salários.

QUESTÃO 96 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Uma empresa do ramo de alimentos lançou recentemente uma linha de pratos congelados em 
porções individuais. Segundo o diretor de marketing, a nova linha de produtos é resultado do 
interesse da empresa em “desenvolver produtos específicos para as pessoas que moram sós, 
refletindo as novas tendências da sociedade brasileira”. 
A iniciativa revela que a empresa está sendo influenciada, na definição de sua estratégia de 
mercado, por um fator do ambiente: 

(A) estrutural; 
(B) contextual; 
(C) de tarefa;
(D) econômico;
(E) operacional.

QUESTÃO 97 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

Em um órgão público, o método de avaliação é focado nos comportamentos associados a 
desempenhos extremamente positivos ou negativos. 
Esse método de avaliação, bastante tradicional, é conhecido como: 

(A) escalas gráficas; 
(B) incidentes críticos; 
(C) ordenação simples;
(D) distribuição forçada;
(E) comparação por pares.
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QUESTÃO 98 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

As equipes de trabalho são amplamente utilizadas nas organizações contemporâneas. No entanto, as
equipes nem sempre são mais adequadas que o trabalho individual. 
Entre as desvantagens das equipes de trabalho em relação ao trabalho individual está: 

(A) dificultam o processo de inovação; 
(B) dificultam a emergência de líderes; 
(C) tornam as tarefas interdependentes;
(D) tomam mais tempo e consomem mais recursos;
(E) alteram os sistemas de reconhecimento e recompensa organizacionais.

QUESTÃO 99 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

O processo de organização segue alguns princípios básicos e exige que se tomem decisões acerca de
certos elementos, entre eles:

(A) especialização do trabalho e amplitude de controle; 
(B) missão e visão organizacionais; 
(C) cultura organizacional e sistemas de gestão;
(D) divisão de tarefas e definição de metas;
(E) estrutura e estratégia organizacionais.

QUESTÃO 100 (IBGE-2017 – ACR – FGV)

A avaliação de desempenho é um processo complexo e sujeito a várias interferências, tais como 
subjetividade, diversidade de critérios, preconceitos e outros. 
Uma das formas de se estimular um processo de avaliação de desempenho mais objetivo e justo é: 

(A) fazer uso apenas de métodos quantitativos de avaliação; 
(B) comparar os resultados dos funcionários entre si; 
(C) utilizar múltiplos avaliadores;
(D) associar desempenho à remuneração;
(E) centralizar a avaliação de desempenho na área de recursos humanos.
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QUESTÃO 101 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Uma seguradora tem recebido muitas reclamações dos clientes em relação aos serviços prestados. O
gerente de qualidade da empresa quer analisar as informações dos registros de reclamações para 
identificar os problemas mais frequentes, de forma a priorizar as ações para melhoria dos
serviços da seguradora.
Uma ferramenta adequada para isso seria:
(A) diagrama de Ishikawa;
(B) brainstorming;
(C) gráfico de Pareto;
(D) folhas de verificação;
(E) mapa de processo.

QUESTÃO 102 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Um hospital constatou um problema de atraso nas cirurgias.
Algumas das suas causas foram identificadas em aspectos relativos a pessoal, procedimentos e 
instalações. A diretora responsável pela qualidade dos serviços do hospital quer organizar e analisar 
as informações, estabelecendo as relações de causa e efeito no problema do atraso nas cirurgias.

Para isso, a diretora deve utilizar a seguinte ferramenta:

(A) carta de controle;
(B) histograma;
(C) gráfico de acompanhamento;
(D) diagrama de dispersão;
(E) diagrama espinha de peixe.

 QUESTÃO 103 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Um supervisor de equipe de vendas toma suas decisões com foco no curto prazo e nos resultados a 
serem atingidos. Ele baseia suas decisões nas regras e procedimentos da empresa e raramente 
considera as opiniões dos subordinados em suas decisões.

O estilo de tomada de decisão do supervisor é conhecido como:

(A) analítico;
(B) diretivo;
(C) comportamental;
(D) intuitivo;
(E) conceitual.
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QUESTÃO 104 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Um gerente precisa decidir entre duas empresas de prestação de serviços de capacitação, para uma 
ação de treinamento de sua equipe. Ele considerou alguns critérios para comparar as duas empresas 
(nome no mercado, preço, qualidade do material didático), elaborou uma lista com vantagens e 
desvantagens de cada possibilidade de decisão, ordenou essas vantagens e desvantagens de acordo 
com sua relevância e comparou as duas alternativas.

O gerente utilizou uma técnica de apoio à decisão conhecida como:

(A) matriz de resultados;
(B) árvore de decisão;
(C) ordenação simples;
(D) matriz de prioridades;
(E) análise de prós e contras.

QUESTÃO 105 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Uma equipe de trabalho de cinco pessoas tinha sua rede de comunicação estruturada de acordo com 
a hierarquia da empresa, no tipo cadeia. Após uma série de mudanças organizacionais que 
resultaram em novos desafios para a equipe, a rede de comunicação passou a se estruturar no tipo 
todos os canais, como representado na figura abaixo.

Esse tipo de rede de comunicação é mais eficaz que a estrutura do tipo cadeia quando o foco está 
no(a):

(A) precisão da comunicação;
(B) atingimento de resultados;
(C) resolução de conflitos;
(D) desenvolvimento da liderança;
(E) satisfação dos membros da equipe.
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QUESTÃO 106 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

A área de contabilidade de uma empresa pública acaba de receber cinco novos funcionários. Os 
cinco têm experiência anterior em outras empresas, mas na iniciativa privada. O gerente 
responsável pela área está preocupado com a qualidade dos processos e acredita que seria 
interessante estabelecer algum tipo de controle simultâneo para garantir que o trabalho dos novos 
funcionários seja executado de acordo com os padrões estabelecidos para a área.

Considerando o exposto, um controle adequado seria:

(A) estabelecimento de regras de conduta;
(B) controle estatístico de processo;
(C) avaliação de desempenho;
(D) supervisão direta;
(E) estabelecimento de limites de alçada.

QUESTÃO 107 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

O diretor administrativo de uma empresa criou um grupo de trabalho para propor alternativas para 
melhoria na qualidade dos serviços ao cliente. Os principais problemas haviam sido detectados a 
partir das reclamações dos clientes e diziam respeito aos prazos de entrega dos produtos. O diretor
selecionou cinco funcionários com alto desempenho e grande conhecimento da empresa e do 
mercado e estipulou o prazo de três meses para a apresentação de propostas. O grupo se reuniu
por diversas vezes. Em todas as reuniões apenas os funcionários A e B analisavam as informações, 
propunham soluções e discutiam alternativas viáveis. Os demais limitavam-se a esperar as análises 
elaboradas por A e B e dar algumas sugestões pontuais, alegando que “A e B são muito experientes, 
podemos confiar neles para apresentar um bom trabalho pelo grupo”.

A situação retrata um fenômeno comum nos grupos de trabalho, conhecido como:

(A) pensamento de grupo;
(B) folga social;
(C) regressão à média;
(D) conformidade;
(E) conflito de papéis.

QUESTÃO 108 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

À medida que os administradores vão ocupando cargos nos diferentes níveis organizacionais, a 
importância relativa das habilidades necessárias ao desempenho adequado de seus papéis vai 
mudando.

No nível operacional são mais relevantes as habilidades:

(A) conceituais;
(B) comportamentais;

39



(C) técnicas;
(D) analíticas;
(E) humanas.

QUESTÃO 109 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Uma administradora recém-formada decidiu prestar concurso para um importante órgão público. 
Ela declarou que o principal motivo de realizar o concurso era buscar a “estabilidade no emprego”.
Segundo a hierarquia das necessidades de Maslow, a motivação da administradora é satisfazer uma 
necessidade do tipo:

(A) fisiológica;
(B) de segurança;
(C) social;
(D) de estima;
(E) de autorrealização.

QUESTÃO 110 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Uma empresa que opera em um ambiente estável está passando por uma redefinição da sua 
estratégia de negócio e quer adotar uma estrutura organizacional que permita maximizar a eficiência
operacional, via economia de escala e uso eficiente dos recursos.

Para isso, dentre as opções abaixo, a estrutura mais adequada seria:

(A) funcional;
(B) divisional;
(C) matricial;
(D) em rede;
(E) por produto.

QUESTÃO 111 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

O presidente de uma empresa estatal quer aprimorar o controle no nível estratégico. Ele quer utilizar
indicadores que permitam monitorar o desempenho global da organização na realização de sua 
missão, estratégias e objetivos.

É um indicador adequado para isso:

(A) rentabilidade da empresa;
(B) tempo de ciclo;
(C) volume de vendas;
(D) número de reclamações dos clientes;
(E) número de sugestões de melhoria.
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QUESTÃO 112 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

A XPTO atua há muito tempo no setor químico, alcançando uma posição de destaque no mercado, 
apoiada em uma estratégia de liderança em custos. Recentemente, o ambiente em que a empresa 
atua tornou-se mais dinâmico e complexo, com a entrada de concorrentes e surgimento de 
inovações nas tecnologias de produção. A XPTO está reformulando sua estratégia, priorizando a 
inovação em produtos e processos, ao mesmo tempo em que busca estimular a tomada de decisão
compartilhada. Para dar sustentação à nova estratégia, a empresa pretende alterar a estrutura atual 
de funcional para matricial, criando grupos de projetos formados por funcionários das diversas áreas
da empresa.

Entre as vantagens da nova estrutura em relação à anterior, encontra-se:

(A) redução dos conflitos;
(B) facilitação da cooperação entre departamentos;
(C) centralização da tomada de decisão;
(D) facilitação da coordenação do trabalho;
(E) facilitação da responsabilização.

QUESTÃO 113 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

O planejamento é a função administrativa responsável pela definição dos objetivos da organização e
pela concepção de planos que integrem e coordenem suas atividades. Um dos elementos essenciais 
do processo de planejamento é o estabelecimento de objetivos que explicitem os resultados que se 
deseja alcançar, fornecendo senso de direção para as ações e esforços organizacionais.

Objetivos eficazes devem ser adequadamente formulados, atendendo a certos critérios, tais como:

(A) serem específicos;
(B) estarem de acordo com o ambiente externo;
(C) serem inovadores;
(D) serem abrangentes;
(E) estarem dentro do orçamento previsto.
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QUESTÃO 114 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

O esquema abaixo ilustra uma teoria de motivação bastante difundida na área de administração.

1 - relação esforço-desempenho;
2 - relação desempenho-recompensa;
3 - relação recompensa-metas pessoais.

Essa teoria é conhecida como:

(A) do reforço;
(B) do estabelecimento de objetivos;
(C) da avaliação cognitiva;
(D) da expectativa;
(E) das necessidades de McClelland.

QUESTÃO 115 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

O diretor da área comercial de uma empresa quer que os vendedores tenham maior autonomia de 
decisão, como forma de responder às variadas demandas dos clientes. Ele acredita que a 
descentralização nas decisões dará maior rapidez na resposta aos clientes e também maior 
motivação aos vendedores.
No entanto, a descentralização também tem desvantagens, entre elas:

(A) sobrecarga no trabalho decisório dos chefes;
(B) dificuldade de responsabilização dos funcionários;
(C) perda de uniformidade nas decisões;
(D) perda na qualidade das decisões;
(E) lentidão no feedback sobre a qualidade do trabalho junto aos clientes.

QUESTÃO 116 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Um gestor quer levantar qual o dispêndio total da empresa com a remuneração de seus funcionários.
O gerente identificou que a empresa, além do salário, férias, 13° salário e demais exigências legais, 
adota os seguintes componentes de remuneração: remuneração variável, prêmios em viagens, 
distribuição de ações e seguro de saúde.

Esses quatro componentes da remuneração total são classificados, respectivamente, como:

(A) incentivos salariais; incentivos não financeiros; incentivos não financeiros; benefícios;
(B) remuneração básica; benefícios; benefícios; incentivos não financeiros;
(C) benefícios; incentivos não financeiros; incentivos salariais; incentivos não financeiros;
(D) incentivos salariais; benefícios; incentivos salariais; benefícios;
(E) remuneração básica; incentivos não financeiros; incentivos salariais; benefícios.
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QUESTÃO 117 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Em uma empresa de médio porte, o método de avaliação de desempenho é do tipo escalas gráficas.

Uma desvantagem desse método é a:

(A) dificuldade de planejamento do instrumento de avaliação;
(B) complexidade da aplicação;
(C) superficialidade e subjetividade na avaliação;
(D) dificuldade na comparação dos resultados dos diversos funcionários;
(E) complexidade na visualização dos fatores de avaliação considerados.

QUESTÃO 118 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

A figura abaixo representa um instrumento conhecido como grade gerencial, proposto por Blake e 
Mouton.

As letras A, B, C, D e E representam os cinco principais estilos de liderança identificados pelo 
modelo de Blake e Mouton. Sobre esses tipos de liderança, é correto afirmar que:

(A) C é o líder negligente, orientado para as necessidades dos funcionários e para a promoção de 
um ambiente amigável;
(B) D é o líder de equipe, voltado para a produção e o atingimento de objetivos;
(C) E é o líder meio-termo, considerado o estilo de liderança mais eficaz pelo modelo;
(D) B é o líder de equipe, considerado o estilo de liderança mais eficaz pelo modelo;
(E) A é o líder orientado para pessoas, considerado o estilo de liderança mais eficaz pelo modelo.
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QUESTÃO 119 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

A empresa de petróleo XYZ possui terras que podem ter petróleo. Um estudo técnico indicou que as
chances de haver petróleo nas terras é de 1 em 4. Uma empresa concorrente quer comprar as terras e
fez uma oferta de compra de R$800.000,00. A XYZ sabe que o custo de perfurar um poço de 
petróleo nas terras é de R$200.000,00. Se for encontrado petróleo nas terras, o retorno esperado é de
R$3.000.000,00 gerando um lucro de R$2.800.000,00. A empresa quer analisar a decisão pelo 
critério do maior valor esperado.
Por esse critério, a melhor decisão a tomar e o valor esperado dela são, respectivamente:

(A) perfurar o poço, com valor esperado de R$2.800.000,00;
(B) vender a terra, com valor esperado (certeza) de R$800.000,00;
(C) vender a terra, com valor esperado de R$780.000,00;
(D) perfurar o poço, com valor esperado de R$550.000,00;
(E) indiferente, pois o valor esperado das decisões é o mesmo.

RESPOSTA DA QUESTÃO 119 LETRA B

QUESTÃO 120 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Um auxiliar administrativo recebeu a incumbência de organizar o arquivo com os dossiês dos 
funcionários da empresa em que trabalha. 
Os dossiês estão numerados como descrito abaixo.

001.298 Pedrinho Abelha 
033.298 Mariazinha Camacho 
305.118 Joaninha Pereira 
785.654 Joãozinho Cardoso

O assistente deve ordenar os dossiês pelo método dígitoterminal, obedecendo suas numerações. A 
ordenação correta será:
 
(A) 00.12.98 Pedrinho Abelha; 03.32.98 Mariazinha Camacho; 30.51.18 Joaninha Pereira; 78.56.54 
Joãozinho Cardoso; 
(B) 305.118 Joaninha Pereira; 785.654 Joãozinho Cardoso; 001.298 Pedrinho Abelha; 033.298 
Mariazinha Camacho; 
(C) 001.298 Pedrinho Abelha; 033.298 Mariazinha Camacho; 305.118 Joaninha Pereira; 785.654 
Joãozinho Cardoso; 
(D) 78.56.54 Joãozinho Cardoso; 30.51.18 Joaninha Pereira; 03.32.98 Mariazinha Camacho; 
00.12.98 Pedrinho Abelha; 
(E) 30.51.18 Joaninha Pereira; 78.56.54 Joãozinho Cardoso; 00.12.98 Pedrinho Abelha; 03.32.98 
Mariazinha Camacho.
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QUESTÃO 121 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

O conjunto de documentos, em tramitação ou não, que pelo seu interesse e utilidade é objeto de 
consultas frequentes pela organização é chamado de arquivo: 
(A) permanente; 
(B) corrente; 
(C) de segurança; 
(D) técnico; 
(E) administrativo.

QUESTÃO 122 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

O gerente do departamento de contabilidade de um órgão público criou uma equipe de seis 
funcionários com a incumbência de descobrir formas de reduzir o tempo necessário para a 
realização de alguns processos do departamento. A equipe irá se reunir durante algumas horas por 
semana, por três meses, para avaliar a situação e apresentar propostas para redução dos prazos dos 
processos. 

Esse tipo de equipe é conhecida como:
 
(A) multifuncional; 
(B) autogerenciada; 
(C) de resolução de problemas; 
(D) de alto desempenho; 
(E) de projetos.

QUESTÃO 123 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Uma ONG atendeu, em 2015, 100 refugiados, com um dispêndio total de 100.000 reais. Em 2016, a
ONG atendeu 120 refugiados, com um dispêndio total de 120.000 reais. 
Pode-se dizer que, de 2015 para 2016, a ONG foi: 

(A) menos eficiente; 
(B) mais eficiente; 
(C) menos eficaz; 
(D) mais eficaz; 
(E) mais produtiva.
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QUESTÃO 124 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Um gerente responsável por uma equipe de dez pessoas é constantemente consultado por seus 
subordinados sobre os procedimentos para reembolso de pequenas despesas de deslocamento e 
lanches. Ele gostaria de comunicar aos seus subordinados, de uma maneira eficiente, as regras de 
reembolso. 

Nessa situação, o canal de comunicação mais adequado seria:

(A) reunião com os subordinados; 
(B) telefone; 
(C) videoconferência; 
(D) e-mail; 
(E) palestra.

QUESTÃO 125 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Um princípio básico do processo de organização diz respeito à definição do número de 
subordinados sob responsabilidade de cada gestor. 

Esse princípio é conhecido como:
 
(A) amplitude de controle; 
(B) nível de alçada; 
(C) especialização do trabalho; 
(D) departamentalização; 
(E) unidade de comando.

QUESTÃO 126 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

À medida que os administradores vão ocupando cargos nos diferentes níveis organizacionais, a 
importância relativa das habilidades necessárias ao desempenho adequado dos seus papéis vai 
mudando. 
Assim, no nível tático, são mais relevantes as habilidades:
 
(A) conceituais; 
(B) humanas; 
(C) técnicas; 
(D) decisórias; 
(E) de planejamento.
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QUESTÃO 127 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Um órgão da administração pública teve grande redução em seu quadro de funcionários, ao mesmo 
tempo em que teve parte de suas atribuições transferida para outro órgão. Em vista da nova 
situação, a alta direção acredita que seja um bom momento para rever a estrutura de cargos do 
órgão. O diretor de recursos humanos recebeu a incumbência de apresentar uma proposta para a 
nova estrutura dos cargos. 
Ao realizar essa incumbência, o diretor está exercendo a seguinte função administrativa: 

(A) planejamento; 
(B) direção; 
(C) controle; 
(D) coordenação; 
(E) organização.

QUESTÃO 128 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Para a criação de equipes eficazes é preciso que se considerem fatores de contexto, de composição e
de processo das equipes. 
É um fator de contexto fortemente relacionado ao desempenho das equipes: 

(A) diversidade dos membros; 
(B) alocação adequada de papéis; 
(C) propósito comum; 
(D) recursos adequados; 
(E) metas específicas. 

QUESTÃO 129 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Um elemento fundamental para o bom desempenho dos grupos de trabalho é a coesão, ou o grau em
que os membros do grupo são motivados a permanecer unidos como grupo. 
Para estimular a coesão do grupo, é uma iniciativa adequada:
 
(A) dar recompensa ao grupo, em vez de recompensar seus membros individualmente; 
(B) redefinir a estrutura do grupo a partir da estratégia da empresa; 
(C) aumentar o tamanho do grupo; 
(D) diminuir o tempo de interação entre os membros do grupo; 
(E) selecionar apenas grupos de pessoas que se conhecem para trabalharem na organização.
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QUESTÃO 130 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Um funcionário foi promovido e assumiu a gerência de uma equipe de oito pessoas. O novo gerente
tem um estilo de liderança democrático e tomou a iniciativa de delegar aos membros da equipe a 
responsabilidade pelo controle dos próprios horários. 
Para ser bem sucedida, essa iniciativa depende diretamente: 

(A) do grau de maturidade profissional dos membros da equipe; 
(B) dos critérios de avaliação de desempenho da equipe; 
(C) do grau de descentralização e da cultura organizacionais; 
(D) do grau de satisfação com o trabalho por parte dos membros da equipe;
(E) do conhecimento técnico do líder sobre as tarefas da equipe.
 

QUESTÃO 131 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Na organização Alfa, o chefe Z transferiu o subordinado X para outra área da organização, contra a 
vontade deste. 
O poder exercido por Z sobre X foi do tipo:
 
(A) pessoal; coercitivo; 
(B) formal; coercitivo; 
(C) formal; de referência; 
(D) pessoal; de competência; 
(E) formal; de competência. 

QUESTÃO 132 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Os membros de uma determinada equipe de trabalho evitam informar o chefe sobre os problemas 
do dia a dia. Alegando que o chefe é autoritário, afirmam que “preferimos não levar más notícias a 
ele e escolhemos mostrar sempre o lado melhor da realidade”. 
A situação ilustra um tipo de barreira à comunicação conhecida como: 

(A) sobrecarga de informação; 
(B) percepção seletiva; 
(C) codificação da mensagem; 
(D) viés da disponibilidade; 
(E) filtragem.
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QUESTÃO 133 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Uma empresa do ramo de alimentos lançou recentemente uma linha de pratos congelados em 
porções individuais. Segundo o diretor de marketing da empresa, a nova linha de produtos é 
resultado do interesse da empresa em “desenvolver produtos específicos para as pessoas que moram
sós, refletindo as novas tendências da sociedade brasileira”. 
A iniciativa revela que a empresa está sendo influenciada, na definição de sua estratégia de 
mercado, por um fator do ambiente:
 
(A) estrutural; 
(B) contextual; 
(C) de tarefa; 
(D) econômico; 
(E) operacional. 

QUESTÃO 134 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Em uma pesquisa sobre motivação no trabalho, realizada na empresa Beta, uma funcionária 
declarou: “gosto de estar com as pessoas do meu grupo; o que mais valorizo e me motiva no meu 
trabalho é pertencer à minha equipe e ser amiga de todos”. 
De acordo com as teorias de motivação, a funcionária apresenta, como necessidade predominante: 

(A) poder; 
(B) realização; 
(C) afiliação; 
(D) crescimento; 
(E) subsistência.
 

QUESTÃO 135 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Uma empresa de produtos alimentícios localizada na Região Sul adota departamentalização 
funcional. A empresa pretende ampliar sua área de atuação e construir unidades fabris na Região 
Centro-Oeste e na Região Sudeste. A empresa precisa rever sua estrutura e planeja adotar 
departamentalização geográfica. 
Uma vantagem da departamentalização funcional em relação à geográfica é:
 
(A) promover a redução de custos; 
(B) facilitar a adaptação a mudanças externas; 
(C) dar maior autonomia aos responsáveis por cada departamento;
(D) estimular as soluções inovadoras; 
(E) dar maior rapidez de resposta ao mercado. 
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QUESTÃO 136 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

A figura abaixo representa uma teoria de motivação muito difundida na área de administração.

Essa teoria é conhecida como:
 
(A) dois fatores; 
(B) estabelecimento de objetivos; 
(C) expectativa; 
(D) hierarquia de necessidades; 
(E) equidade. 

QUESTÃO 137 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Uma gerente enviou uma mensagem pelo e-mail da empresa informando os membros de sua equipe 
sobre a data e o horário de uma reunião para discussão das novas metas da equipe. 
Esse tipo de comunicação pode ser caracterizada como: 

(A) formal e descendente; 
(B) formal e lateral; 
(C) formal e ascendente; 
(D) informal e ascendente; 
(E) informal e descendente.
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QUESTÃO 138 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

As teorias de liderança que buscam identificar qualidades e características pessoais que diferenciam
líderes de não líderes são conhecidas, no campo da Administração, como teorias:

(A) contingenciais; 
(B) transformacionais; 
(C) de liderança autêntica; 
(D) dos traços; 
(E) comportamentais.

QUESTÃO 139 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Uma equipe de trabalho de cinco pessoas tem sua rede de comunicação segundo o padrão abaixo.

Esse tipo de rede de comunicação é conhecido como “roda”, e é mais eficaz do que os demais tipos 
de rede quando o foco está na(o):

(A) precisão da comunicação; 
(B) emergência de um líder; 
(C) velocidade da comunicação; 
(D) satisfação dos membros da equipe;
(E) feedback impessoal.
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QUESTÃO 140 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

A figura abaixo representa a estrutura simplificada da firma de contabilidade XPTO: 

 

A departamentalização da XPTO é do tipo:
 
(A) por cliente; 
(B) matricial; 
(C) por serviço; 
(D) por processo; 
(E) funcional.
 

QUESTÃO 141 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Em todas as áreas funcionais de uma organização, os administradores exercem as funções 
administrativas. 
Um exemplo de atividade gerencial relativa à função de planejamento desempenhada na área de 
finanças é: 

(A) avaliação do desempenho financeiro da organização; 
(B) estruturação do departamento de finanças; 
(C) implementação de política de participação nos lucros; 
(D) aplicação dos recursos financeiros da empresa; 
(E) elaboração de projetos de investimento.

QUESTÃO 142 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

As equipes de trabalho são amplamente utilizadas nas organizações contemporâneas. No entanto, as
equipes nem sempre são mais adequadas que o trabalho individual. 
Entre as desvantagens das equipes de trabalho em relação ao trabalho individual está:

(A) dificultam o processo de inovação; 
(B) dificultam a emergência de líderes; 
(C) tornam as tarefas interdependentes; 
(D) tomam mais tempo e consomem mais recursos; 
(E) alteram os sistemas de reconhecimento e recompensa organizacionais. 
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QUESTÃO 143 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Em uma equipe de trabalho, o funcionário A é quem examina os detalhes e faz cumprir as regras; o 
funcionário B tem boas habilidades analíticas e sempre oferece análises aprofundadas das situações 
e opções que a equipe enfrenta.
A e B desempenham na equipe, respectivamente, os seguintes papéis:

A controlador; produtor;
B organizador; assessor;
C controlador; assessor;
D articulador; produtor;
E organizador; articulador.

QUESTÃO 144 (IBGE-2017 – ACA – FGV)

Um funcionário de um órgão público foi transferido para uma função de atendimento direto ao 
cidadão. Ele gostaria de se preparar para o bom desempenho de suas novas funções e pediu algumas
orientações a uma funcionária antiga, a senhora Alfa. A senhora Alfa disse ao funcionário que um 
dos aspectos mais importantes para o atendimento ao público é a polidez na comunicação. 
Um comportamento que caracteriza a polidez na comunicação e no trato com o público é:

(A) transmitir notícias desagradáveis de forma direta; 
(B) informar apenas o estritamente necessário; 
(C) evitar o emprego de verbos no modo imperativo; 
(D) tratar o interlocutor da maneira mais formal possível; 
(E) limitar o atendimento ao tempo preestabelecido.
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LINKS INTERESSANTES COM DICAS PARA PASSAR 
EM UM CONCURSO PÚBLICO

10 DICAS DE COMO ESTUDAR E APRENDER

10 DICAS PARA PASSAR EM UM CONCURSO PÚBLICO
10 ERROS COMUNS QUE OS CONCURSEIROS DEVEM EVITAR
COMO ESTUDAR COM SONO
COMO ESTUDAR NA RETA FINAL DO CONCURSO
ESTUDAR OUVINDO MÚSICA, AJUDA OU ATRAPALHA?
Qual estudar primeiro, direito administrativo ou direito constitucional
TRABALHAR, ESTUDAR E PASSAR EM UM CONCURSO
VALE A PENA COMPRAR UMA APOSTILA?

Siga nossas redes sociais:

youtube.com/c/materiasparaconcursos                     instagram.com/materiasparaconcursos

facebook.com/materiasparaconcursos            br.pinterest.com/materiasparaconcursos 

twitter.com/materiasparacon                                    Blogs oficiais

                                                                                centraldefavoritos.com.br

        

                                                                           materiasparaconcursos.com.br
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http://materiasparaconcursos.com.br/2019/04/05/trabalhar-estudar-e-passar-em-um-concurso/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/12/15/qual-estudar-primeiro-direito-administrativo-ou-direito-constitucional/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/12/01/estudar-ouvindo-musica-ajuda-ou-atrapalha/
http://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/16/como-estudar-na-reta-final-do-concurso/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/26/como-estudar-com-sono/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/17/10-erros-comuns-dos-concurseiros/
http://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/05/10-dicas-para-passar-em-um-concurso-publico/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/08/16/como-estudar-e-aprender-10-dicas/
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