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1. (FCC/TRT24/2017) O processo organizacional 

compreende, entre as funções do administrador, aquelas 

consistentes em medir e corrigir o desempenho dos 

subordinados para assegurar que os objetivos e metas da 

organização sejam atingidos. Trata-se da atividade de:  

(A) controle.  

(B) planejamento.  

(C) direção.  

(D) comunicação.  

(E) organização. 

2. (FCC/TRT11/2017) Dentre as atividades inerentes 

ao processo organizacional, aquela consistente em 

identificar e agrupar logicamente as atividades da entidade 

e delinear responsabilidades corresponde a:  

(A) planejamento.  

(B) coordenação.  

(C) organização.  

(D) direção.  

(E) controle. 

3. (FCC/TRE/SP/2017) Uma das atividades próprias 

do administrador é a que diz respeito ao controle, no bojo 

da qual se insere:  

(A) fixação de critérios de avaliação do desempenho 

individual de cada colaborador em função dos resultados 

almejados.  

(B) o denominado ajuste espontâneo, que corresponde ao 

alinhamento da ação às circunstâncias ambientais.  

(C) estabelecimento de metas de curto, médio e longo 

prazo e a verificação do correspondente cumprimento.  

(D) apenas medidas de natureza estritamente financeira, 

em especial contenção de gastos e revisão de estratégias 

voltadas para a busca da eficiência.  

(E) medir e corrigir o desempenho de subordinados para 

assegurar que os objetivos  e metas da organização sejam 

atingidos. 

4. (FCC/PGE-MT/2016) Diversos autores, como Henry 

Fayol, Will iam Newman e Harold Koontz, trouxeram 

importantes contribuições ao conhecimento sobre as 

funções exercidas em uma organização e aquilo que cabe 

aos administradores. Considerando a síntese das diversas 

abordagens sobre o tema, tem-se que:  

(A) organização é a única atividade não passível de 

delegação, sob pena de propiciar o denominado ajuste 

espontâneo.  

(B) planejamento é, a rigor, a única atividade própria do 

administrador, sendo todas as demais de natureza 

operacional.  

(C) direção, também denominada liderança ou 

coordenação, se traduz no estabelecimento de objetivos e 

metas.  

(D) controle compreende medir o desempenho dos 

subordinados e também adotar ações corretivas.  

(E) comunicação é considerada, atualmente, a essência da 

atuação do administrador, exercida, precipuamente, no 

âmbito externo à organização. 

5. (FCC/TRT24/2017) Suponha que determinada 

entidade integrante da Administração pública pretenda 

medir seu grau de excelência util izando os conceitos, 

ferramentas e metodologias preconizados pela Fundação 

Nacional de Qualidade − FNQ. Tal pretensão afigura -se:  

(A) viável apenas em se tratando de entidade sujeita ao 

regime jurídico privado, tais como empresas  públicas e 

sociedades de economia mista.  

(B) inviável, em face da colidência com os princípios 

constitucionais que regem a Administração pública.  

(C) cabível, eis que o modelo da FNQ contempla adaptação 

para a gestão pública, com conteúdos específicos para cada 

critério.  

(D) de difícil  consecução, haja vista a não aderência dos 

fundamentos preconizados pela FNQ ao “estado da arte” 

na Administração pública.  

(E) cabível apenas para fins de premiação, em caráter 

honorífico, para gestores públicos de desta que, não se 

aplicando para fins de avaliação da organização. 
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6. (FCC/TRT11/2017) A excelência nos serviços 

públicos corresponde ao grau máximo da qualidade dos 

serviços prestados. Não obstante difícil  de ser alcançada 

plenamente, é certo que os programas de qualidade 

perseguem o seu atingimento. Exemplo disso é o modelo 

de excelência em gestão desenvolvido pela Fundação 

Nacional da Qualidade – FNQ, que contempla:  

(A) critérios de excelência em gestão, inspirados nas 

melhores práticas das organizações, como o pensamento 

sistêmico.  

(B) fundamentos de excelência, como estratégias e planos, 

que permitem medir o grau de excelência da organização.  

(C) benchmarking, consistente em exemplos de ações e 

experiências bem sucedidas passíveis de serem 

incorporadas.  

(D) procedimentos padronizados para gerenciamento de 

processos, util izando como ferramenta principal o 

workflow.  

(E) sistema de pontuação que visa determinar o grau de 

maturidade da gestão da organização, tendo como 

referência os critérios de excelência e seus subitens. 

7. (FCC/TRT20/2016) O modelo de excelência nos 

serviços públicos está alicerçado no binômio: princípios 

constitucionais da Administração pública e fundamentos 

próprios da gestão contemporânea. O modelo preconizado 

pela Fundação Nacional de Qualidade − FNQ, expressa o 

“estado da arte” da gestão contemporânea e fomenta as 

boas práticas de gestão, objetivando o aumento da 

eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados pelo 

setor público. Nessa l inha, propõe alguns critérios de 

excelência, com escopo, de:  

(A) identificar o grau de maturidade da gestão da 

organização.  

(B) fixar metas e indicadores para fins de premiação.  

(C) celebrar um contrato de gestão para aprimoramento 

organizacional.  

(D) emitir certificação internacional de qualidade.  

(E) definir a posição ocupada pela organização no ranking 

nacional. 

8. (FCC/TRT14/2016) Sobre o Programa Nacional de 

Gestão Pública e Desburocratização − GESPÚBLICA, é 

correto afirmar:  

(A) Tem como objetivo orientar a adoção de práticas de 

excelência em gestão pelas organizações públicas da 

Administração direta e indireta, l imitado à esfera federal.  

(B) Foi instituído pelo Decreto-Lei no 200 de 1967, com a 

finalidade de dotar as organizações públicas de eficiência 

na prestação dos serviços públicos aos cidadãos.  

(C) A participação dos órgãos e entidades dos governos 

subnacionais no Gespúbli ca é obrigatória, tendo sido o 

programa implementado concomitantemente em todos os 

municípios brasileiros.  

(D) É um programa federal que visa desenvolver um 

modelo de excelência em gestão pública, porém é aberto à 

participação voluntária de organizações públicas ou 

privadas.  

(E) Objetiva promover instrumentos gerenciais que gerem 

eficiência por meio do melhor aproveitamento dos 

recursos, sem prever, contudo, a promoção da gestão 

democrática e transparente. 

9. (FCC/TRT14/2016) O Gespública, Programa de 

Excelência em Gestão Pública do Governo Federal, está 

baseado em indicadores de resultado e de esforço, dentre 

os quais o indicador de 

(A) Efetividade, dado pela realização dos processos, 

projetos e planos de ação de acordo com o planejamento 

efetivado.  

(B) Eficácia, vinculada ao grau de satisfação ou ainda ao 

valor agregado ou à transformação produzida no contexto 

em geral.  

(C) Eficiência, baseada na relação entre os produtos ou 

serviços gerados (outputs) com os insumos util izados.  

(D) Efetividade, amparada na relação entre o que foi 

entregue e o que foi consumido de recursos.  

(E) Eficiência, de acordo com os impactos gerados pelos 

produtos, serviços, processos ou projetos. 

10. (FCC/TRT14/2016) O sistema de gestão de 

excelência adotado no Modelo Referencial da Gestão 

Pública, integrante do Instrumento para Avaliação da 

Gestão Pública do Programa Gespública do Governo 

Federal, é baseado no  

(A) Ciclo PDCA.  

(B) Balanced Scorecard − BSC.  

(C) Programa 5S.  

(D) Mapa Estratégico.  

(E) Gerenciamento pelas Diretrizes − GDP. 

11. (FCC/TRT24/2017) Nos últimos anos, diferentes 

conceitos, alguns oriundos da iniciativa privada, passaram a 

permear a atuação da Administração Pública, entre eles:  

I. Governança, que é sinônimo de governabilidade, e 

corresponde à legitimidade política .  

II. Eficiência, relacionada com o uso racional e econômico 

dos insumos na produção de bens e serviços.  



III. Efetividade, que diz respeito ao impacto final das ações 

e ao grau em que atinge os resultados almejados pela 

sociedade.  

Está correto o que se afirma APENAS em:  

(A) II e III.  

(B) I e II.  

(C) I e III.  

(D) III.  

(E) II. 

12. (FCC/COPERGAS/2016) Temas que vêm ganhando 

grande relevância no debate relativo ao aprimoramento da 

atuação da Administração pública e, notadamente, das 

empresas estatais, são os conceitos de governança e 

accountability que, entre outros aspectos, contemplam, 

respectivamente,  

(A) legitimidade dos administradores e controle de gastos.  

(B) visão de futuro e geração de valor.  

(C) representatividade dos cidadãos e responsabilidade 

fiscal.  

(D) diretrizes claras e sustentabilidade.  

(E) transparência e responsabilização dos administradores. 

13. (FCC/COPERGAS/2016) O conceito de 

Accountability pode ser entendido como a obrigação de 

responder por uma responsabilidade outorgada e, em 

termos políticos, aumentar a responsabilização dos 

governantes, que devem prestar contas pelo exercício do 

poder e pelo manejo dos recursos públicos. Uma das 

classificações correntes, apresenta a Accountability como  

I. vertical, consistente no sistema de freios e contrapesos 

estabelecido na Constituição.  

II. horizontal, correspondente ao controle por meio do 

voto, plebiscito e referendo.  

III. social, l igado a diversas entidades como ONGs, 

associações e mídia, que denunciam desvios e cobram 

responsabilização. 

Está correto o que se afirma APENAS em  

(A) III. (B) I e II. (C) II e III. (D) I e III. (E) I. 

14. (FCC/ELETROBRAS/2016) Suponha que 

determinada organização esteja iniciando um processo 

articulado de definição de objetivos e escolha de meios 

para atingi-los, nos moldes tradicionais de planejamento 

estratégico. Nesse diapasão, com base nas metodologias 

disponíveis e nos conceitos consolidados na literatura 

especializada, uma etapa a ser percorrida consiste em  

(A) definir a visão, que expressa a própria razão de ser da 

organização, ou seja, sua essência.  

(B) estabelecer a missão da organização, o que corresponde 

ao consenso sobre os objetivos a serem atingidos.  

(C) criar cenários a serem perseguidos pela organização, 

representados por indicadores e metas.  

(D) realizar uma análise do ambiente externo da 

organização, identificando ameaças e oportunidades.  

(E) efetuar o diagnóstico institucional, que é restrito à 

identificação dos pontos fortes e fracos da organização. 

15. (FCC/TRF3/2016) O Balanced Scorecard − BSC 

corresponde a um modelo de gestão estratégica que alinha 

missão, visão e estratégia da organização a um conjunto de 

indicadores  

(A) classificados como forças, fraquezas, ameaças e 

desafios.  

(B) divididos entre individuais e corporativos.  

(C) que levam em conta, entre outras, a perspectiva dos 

clientes.  

(D) entre os quais predominam os de natureza 

procedimental.  

(E) dos quais se excluem os de natureza estritamente 

financeira. 

16. (FCC/TRT23/2016) Considere que no curso do 

processo de elaboração de seu planejamento estratégico, 

determinada organização tenha definido a forma como 

pretende ser reconhecida por seus clientes, colaboradores 

e pela própria sociedade. Tal definição corresponde  

(A) ao diagnóstico institucional da organização.  

(B) à Missão da organização.  

(C) aos valores perseguidos pela organização.  

(D) aos cenários para o futuro da organização.  

(E) à Visão da organização. 

17. (FCC/TRT23/2016) De acordo com o disposto na 

Resolução no 49/2007, do Conselho Nacional de Justiça − 

CNJ, considere:  

I. Compete à Comissão de Estatística e Gestão Estratégica 

do CNJ a supervisão do Sistema de Estatística do Poder 

Judiciário.  

II. O núcleo de estatística e gestão estratégica de cada 

Tribunal é supervisionado pelo respectivo Presidente ou 

Corregedor.  

III. Compete ao núcleo de estatística de cada Tribunal 

assessorar o Departamento de Pesquisas Judiciá - rias na 

agregação dos dados sob a responsabilidade deste.  

Está correto o que consta APENAS em  

(A) III. (B) I. (C) I e II. (D) I e III. (E) II e I II. 



18. (FCC/TRF3/2016) Considere os dois agrupamentos 

abaixo, referentes a termos correntemente util izados em 

planejamento e suas definições.  

I. Plano.  

II. Mensuração.  

III. Procedimento.  

a. Processo de atribuir números para descrever ou 

representar algum objeto ou fenômeno de modo 

padronizado, podendo levar à avaliação.  

b. Linha de ação preestabelecida que, em determinado 

período de tempo, orienta a ação na direção da missão e 

dos objetivos institucionais ou da solução de determinados 

problemas, e fornece parâmetros de controle e 

acompanhamento das ações.  

c. Instrumento que estabelece um método rotineiro de 

execução de atividades e detalha a maneira exata pela qual 

uma atividade deve ser realizada e a sequência em que a 

rotina é realizada.  

A correlação correta dos dois agrupamentos é:  

(A) Ic; IIa; IIIb. (B) Ic; IIb; IIIa. (C) Ia; IIc; IIIb. (D) Ib; IIc; IIIa. (E) 

Ib; IIa; IIIc. 

19. (FCC/PGE-MT/2016) O planejamento estratégico 

consiste em uma metodologia de planejamento gerencial 

de longo prazo, desenvolvida a partir dos anos 1960, que 

tem como principal funcionalidade estabelecer a direção a 

ser seguida pela organização, proporcionando uma melhor 

relação com o ambiente externo no qual se encontra 

inserida. Uma das etapas relevantes dessa metodologia 

corresponde:  

(A) ao diagnóstico institucional, que diz respeito 

exclusivamente aos aspectos internos da organização.  

(B) à definição da visão da organização, que deve expressar 

com clareza a razão da sua existência.  

(C) à identificação da missão a ser perseguida , que 

corresponde ao consenso dos membros da organização 

sobre o futuro almejado.  

(D) à util ização de cenários para direcionar os planos da 

organização, correspondendo a projeções de ambientes 

futuros.  

(E) à criação de valores, a partir da análise das forças e 

fraquezas existentes na organização. 

20. (FCC/TRF3/2016) Considere o organograma 

abaixo. 

 

Ele se refere a uma estrutura de tipo  

 (A) funcional: ênfase na especialização.  

(B) l inear: possui l inhas diretas e únicas de responsabilidade 

entre superior e subordinado.  

(C) mista: presença de órgãos de apoio junto aos gerentes 

de linha.  

(D) colegiada: caracteriza-se pela pluralidade de membros, 

que dividem a responsabilidade.  

(E) com base em projetos: cada unidade da organização 

está voltada para o desenvolvimento de um único projeto e 

chefiada por um único gerente. 

21. (FCC/TRT11/2017) A visão de uma organização 

estabelece:  

(A) o propósito orientador para as atividades da empresa e 

para aglutinar os esforços de seus membros, clarificando e 

comunicando sua estratégia comercial.  

(B) uma crença básica sobre o que se pode ou não fazer, 

sobre o que é ou não importante para a organização como 

as pessoas e os clientes, e aquilo que seus dirigentes 

acreditam.  

(C) os objetivos essenciais do negócio e está geralmente 

focalizada fora da empresa, ou seja, no atendimento a 

demandas da sociedade, do mercado ou do cliente.  

(D) uma identidade comum quanto aos propósitos da 

organização para o futuro, a fim de orientar o 

comportamento dos seus membros quanto ao destino que 

a organização deseja construir e realizar.  

(E) a fi losofia da organização, que é geralmente formulada 

por seus fundadores ou criadores por meio de sua 

comunicação, comportamentos e ações que balizam suas 

respostas às necessidades do ambiente interno. 

22. (FCC/Assembléia Legislativa – MS/2016) O 

planejamento estratégico de uma organização pressupõe, 

como uma das etapas de grande relevância, o denominado 

diagnóstico institucional, oportunidade em que, entre 

outros aspectos, identificam-se os pontos fortes e fracos  da 

organização, o que corresponde  

(A) à análise interna, restrita e controlável.  

(B) à análise externa, que aponta as ameaças e 

oportunidades.  

(C) à visão da organização.  



(D) à missão da organização.  

(E) aos cenários, classificados em otimista ou pes simista. 

23. (FCC/TRT23/2016) Sobre planejamento, considere:  

I. O planejamento não elimina a incerteza. Ele sugere, sim, 

formas para uma organização se preparar para responder a 

possibil idades.  

II. Recusar-se a preparar ou adiar a preparação de planos 

não adia o futuro ou minimiza o seu impacto. Tal 

comportamento tampouco prejudica a habilidade de 

responder efetivamente.  

III. O planejamento deve ser visto somente como 

planejamento contingencial para as piores situações 

possíveis.  

IV. O planejamento proativo dá à biblioteca uma medida de 

controle sobre o futuro.  

Está correto o que consta APENAS em  

(A) I, III e IV. (B) I, II e III. (C) I e IV. (D) III. (E) III e IV. 

24. (FCC/TCE-GO/2014) os itens relevantes ao 

mapeamento de processos são:  

I. Estimar os tempos de ciclo de todas as etapas.  

II. Maximizar a cadeia produtiva e transferir para o cliente 

final os ganhos advindos do relacionamento eficiente entre 

clientes e fornecedores.  

III. Aumentar a margem por incremento da satisfação do 

cliente em relação à qualidade do produto oferecido.  

IV. Promover uma estrutura para que os processos 

complexos possam ser avaliados de forma simples. 

 Está correto o que consta APENAS em:  

(A) III e IV.  

(B) II e III.  

(C) I e II.  

(D) I e IV.  

(E) II e IV. 

25. (FCC/ELETROBRAS/2016) O Balanced Scorecard − 

BSC é um conhecido modelo de gestão estratégica e 

avaliação de desempenho organizacional que apresenta, 

entre suas características,  

(A) priorização de indicadores financeiros, que contemplam 

pontuação superior aos organizacionais.  

(B) equilíbrio entre diversas perspectivas, incluindo a dos 

processos internos. 

(C) negativa do conceito de top-down, propondo que se 

parta do particular para o geral.  

(D) instituição do mapa estratégico, que contempla 

medidas quantitativas para cada indi cador.  

(E) fixação exclusivamente de metas de curto prazo, em 

contraposição a outros modelos gerenciais. 

26. (FCC/PGE-MT/2016) As organizações públicas, 

assim como as privadas, vêm enfrentando, nas últimas 

décadas, grandes desafios de adaptação e busca da 

excelência na atuação e satisfação das expectativas dos 

consumidores e dos cidadãos. Nesse contexto, emergem 

convergências e, também, importantes diferenças entre a 

gestão pública e a privada, eis que:  

(A) o modelo de administração gerencial somente é passível 

de aplicação no setor privado, considerando a supremacia 

do interesse público sobre o particular.  

(B) eficiência é um conceito próprio das instituições 

privadas, não aplicável ao âmbito público, eis que a ação 

governamental é pautada pela legalidade.  

(C) os princípios aplicáveis à Administração pública e o 

regime jurídico a que se submete inviabilizam a 

administração por resultados.  

(D) a Administração pública pode melhorar suas práticas 

util izando metodologias desenvolvidas pelo setor privado 

com foco no cidadão-cliente.  

(E) o objetivo da gestão pública é proporcionar o bem-estar 

à coletividade, enquanto o da iniciativa privada é o lucro, 

razão pela qual não se aplicam ao setor público os 

instrumentos de remuneração por resultados. 

27. (FCC/PGE-MT/2016) Considera-se bem sucedida a 

gestão de um projeto quando o mesmo é concluído no 

prazo estabelecido, dentro do custo estimado, respeitando 

os requisitos de segurança e qualidade e, notadamente, 

quando seus resultados atendem às necessidades dos 

clientes, da alta administração e das demais partes 

interessadas. Para consecução de tais finalidades, o 

PMBOK, que é uma das principais publicações do Project 

Management Institute – PMI, descreve algumas áreas de 

conhecimento fundamentais, entre as quais,  

(A) gerenciamento de escopo, que compreende a criação 

da estrutura analítica do projeto.  

(B) mapeamento dos processos de trabalho, apresentado 

por uma representação gráfica de etapas.  

(C) desenvolvimento do fluxograma, com descrição 

detalhada de todas as etapas do projeto.  

(D) cadeia de valor, que indica a agregação de valor dada 

com a participação de cada agente.  

(E) gestão de prioridades, que classifica os projetos de 

acordo com o grau de relevância e urgência. 

28. (FCC/PGE-MT/2016) Suponha que determinada 

organização pretenda avaliar o grau de maturidade de seus 

processos repetitivos e, para tanto, tenha util izado os 



conceitos estabelecidos pela Society of Design Process 

Science – SDPS. Avaliando o conhecimento das equipes 

envolvidas e o grau de minimização de riscos e efeitos 

indesejados, chegou-se à conclusão que os processos da 

organização se caracterizam como processos modelados, o 

que equivale dizer que correspondem, em termos de 

maturidade, Ao:  

(A) nível mais avançado, quando são executados e geridos 

além das fronteiras organizacionais.  

(B) nível 1, identificados a partir de seus papéis, das 

sincronias envolvidas e de seus efeitos colaterais.  

(C) menor grau de fragil idade, com resultados adequados e 

riscos devidamente controlados.  

(D) nível intermediário, com etapas bem definidas, mas 

ainda com riscos de efeitos indesejados não totalmente 

monitorados.  

(E) nível 4, avançado no que diz respeito à identificação das 

etapas e agentes, e intermediário quanto ao controle de 

riscos. 

29. (FCC/PGE-MT/2016) O empreendedorismo 

governamental tem, entre suas fontes de inspiração, a obra 

de David Osborne e Ted Gaebler intitulada Reinventando o 

Governo, a qual preconiza uma série de princípios que 

orientam a ação empreendedora, entre os quais se 

insere(m) o(s) conceito(s) de governo:  

I. catalizador: que coordena, regula e fomenta, deixando a 

maior parte da execução aos demais atores.  

II. competitivo: introduzindo a competição na prestação de 

serviços públicos, com a finalidade de aumentar a 

eficiência.  

III. centralizado: criando núcleos estratégicos para execução 

de serviços de alta complexidade técnica. 

 Está correto o que se afirma APENAS em:  

(A) I e II.  

(B) I.  

(C) I e III.  

(D) II.  

(E) II e III. 

30. (FCC/Assembléia Legislativa – MS/2016) 

Considere que determinada entidade integrante da 

Administração Indireta do Estado pretenda melhorar seu 

desempenho, aperfeiçoando seus processos de negócio, 

objetivando maior eficiência na produção de serviços. Para 

tal mister, uma das etapas a serem percorridas consiste no 

mapeamento dos processos, que util iza como ferramenta  

(A) o Fluxograma, como processo gráfico de representação 

das entradas e saídas e de quem executa as 

atividades/tarefas.  

(B) os Feedbacks, identificando os pontos fortes e fracos do 

processo com a oitiva de todas as áreas da organização.  

(C) a Matriz de Riscos, criada a partir da identificação dos 

aspectos críticos envolvidos na execução de cada processo.  

(D) o Workflows, compreendendo o conjunto de softwares 

util izados para gerenciar os processos de trabalho.  

(E) o ERP − Enterprise Resource Planning, sistema integrado 

de controle de processos. 

31. (FCC/COPERGAS/2016) Suponha que determinada 

empresa, integrante da Administração pública, tenha sido 

instada por órgão de orientação governamental para adotar 

medidas de corte de custos, incluindo despesas com 

pessoal e custeio em geral. Como alternativa à redução do 

seu quadro funcional, referida empresa propôs ações 

concretas para aumento de eficiência no desempenho de 

suas atividades. A solução apresentada pela empresa, do 

ponto de vista conceitual, é  

(A) aceitável, dado que o conceito de eficiência preconiza o 

uso racional e econômico dos insumos na produção de bens 

e serviços, o que, potencialmente, pode ensejar redução de 

custos.  

(B) descabida, eis que eficiência é uma medida de alcance 

de metas, que nada tem a ver com a relação entre o 

produto e os custos incorridos.  

(C) inadequada, tendo em vista que o conceito de eficiência 

diz respeito, exclusivamente, à satisfação das expectativas 

da sociedade pelos serviços prestados  pela instituição.  

(D) pertinente, porém deve-se ter em mente que a redução 

de custos somente será alcançada com a correspondente 

redução da qualidade dos serviços prestados.  

(E) incoerente, dado que uma das premissas para o 

aumento da eficiência é a redução dos recursos humanos 

alocados na instituição. 

32. (FCC/TRT14/2016) Sobre o monitoramento e a 

avaliação no setor público,  

(A) a avaliação tem por objetivo exclusivo o 

acompanhamento da implementação de programas, ações 

ou atividades, a fim de identificar tempestivamente os 

problemas que possam comprometer os resultados 

esperados.  

(B) o monitoramento, pactuado entre os atores envolvidos, 

requer a adoção de três critérios distintos: eficácia, 

eficiência, efetividade.  

(C) a avaliação formal consiste em um j ulgamento 

assistemático, realizado durante o andamento de uma 

política ou programa a partir de critérios subjetivos 

definidos previamente. (D) o monitoramento consolida -se 

na análise sistemática dos resultados de um programa, 

após seu encerramento, com o objetivo de contribuir para 

o seu aperfeiçoamento.  



E*(E) o monitoramento refere-se à atividade estruturada a 

partir da implementação de cada política pública, programa 

ou ação, orientada para o alcance das metas prioritárias da 

Administração pública. 

33. (FCC/TRT14/2016) Os indicadores são 

instrumentos metodológicos que permitem identificar e 

mensurar aspectos relacionados a certo conceito, situação, 

fenômeno, problema ou mesmo resultado de uma 

determinada intervenção na realidade social. Sobre os 

componentes básicos de um indicador, é correto afirmar:  

(A) Medida é o valor de um indicador em determinado 

momento.  

(B) Fórmula é a grandeza qualitativa ou quantitativa que 

permite classificar as características, os resultados e as 

consequências dos produtos, proces sos ou sistemas.  

(C) Índice é o padrão matemático que expressa a forma de 

realização do cálculo.  

(D) Padrão de comparação é o padrão matemático que 

expressa a forma de realização do cálculo.  

(E) Meta é um número orientado por um indicador em 

relação a um padrão de comparação a ser alcançado 

durante certo período. 

34. (FCC/TRT14/2016) Quando um risco for 

identificado e analisado, deve ser sempre considerado o 

risco  

(A) interno, que é a exposição remanescente de um risco 

específico após uma ação ser tomada para gerenciá-lo, 

assumindo que esta ação seja efetiva.  

(B) externo, que é a exposição proveniente de um risco 

específico antes que qualquer ação seja tomada para 

gerenciá-lo.  

(C) inerente e não o risco residual. Se isto não for realizado, 

a organização não saberá qual será a sua exposição ao risco 

se a ação de controle falhar.  

(D) organizacional, que permite avaliar se ele está dentro 

do apetite de risco da organização e se não precisam ser 

gastos recursos para controlar este risco.  

(E) residual e não o risco inerente. Se isto não for realizado, 

a organização não saberá qual será a sua exposição ao risco 

se a ação de controle falhar. 

35. (FCC/TRT14/2016) A etapa de análise de riscos, no 

processo de Gestão de Riscos, pode ser realizada de forma 

quantitativa ou qualitativa. Após a categorização dos riscos, 

deve-se decidir pelo tratamento e recursos a alocar. Uma 

das opções disponíveis para tratamento do risco é  

(A) eliminar o sistema que gerou o risco, visando reduzir o 

risco.  

(B) atuar sobre os ativos que sofrem as consequências do 

risco, visando eliminar o risco.  

(C) escolher apenas uma alternativa que seja 

economicamente viável, já que é impossível reter o risco.  

(D) util izar sempre medidas de caráter contingencial ou 

mitigatório, evitando-se as medidas preventivas.  

(E) transferir o risco, por meio de seguros, cooperação ou 

outra ação adequada. 

36. (FCC/TRT23/2016) O denominado Ciclo PDCA pode 

ser entendido como um método ou técnica para controle 

de processos que  

(A) é focado no gerenciamento de riscos, com a plicação de 

instrumentos de compliance.  

(B) é pautado pela redução de custos e otimização dos 

recursos humanos e materiais existentes.  

(C) tem como objetivo a drástica redução do tempo 

necessário para o cumprimento de todas as etapas do 

processo.  

(D) contempla, entre outras etapas, a de controle e a 

corretiva, buscando a minimização de erros.  

(E) propõe a redução de interfaces e o estabelecimento de 

um fluxo horizontal de ações e decisões.  

37. (FCC/TRT23/2016) A atuação da Administração 

pública vem sendo, cada vez mais, pautada e avaliada por 

critérios de eficiência, eficácia e efetividade. Nesse 

contexto, considere:  

I. Uma ação administrativa é considerada eficiente quando 

contempla o uso racional e econômico de insumos para sua 

consecução.  

II. A efetividade de uma ação administrativa depende do 

nível de atingimento das metas estabelecidas internamente 

e não, necessariamente, de seus efeitos externos.  

III. A eficácia de uma ação administrativa corresponde ao 

grau máximo de sucesso da referida ação, consi stente na 

satisfação das necessidades da sociedade em relação 

àquela demanda.  

Está correto o que consta APENAS em  

(A) II e III. (B) II. (C) III. (D) I e III. (E) I. 

38. (FCC/TRT11/2017) O objetivo precípuo do 

gerenciamento de projetos consiste em assegurar que a 

correspondente execução ocorra conforme planejada: 

dentro dos prazos previstos, dos custos estimados e das 

especificações estabelecidas. Existem diferentes 

metodologias e ferramentas consagradas que fornecem 

suporte às organizações para a consecução de tais 

objetivos, entre as quais o PERT − Program Evaluation and 

Review, que:  

(A) corresponde a um guia de melhores práticas bastante 

util izado na análise de riscos, atividades de controle e 

especialmente na priorização de projetos.  



(B) é voltada ao planejamento do tempo estimado do 

projeto, de forma probabilística, util izando a média 

ponderada das estimativas provável, pessimista e otimista.  

(C) consiste em um framework, que contém um sumário 

executivo, mapas de auditoria e ferramentas de gestão de 

riscos.  

(D) é util izada para definir um conjunto de atividades a 

serem executadas numa sequência lógico-evolutiva, com 

datas pré- estabelecidas.  

(E) é um sistema integrado de gestão, capaz de redesenhar 

processos com vistas à otimização dos custos dos projetos. 

39. (FCC/TRE/SP/2017) O grau de maturidade na 

gestão de processos que uma organização pode atingir, 

depende, em grande medida, do conhecimento das equipes 

envolvidas e da minimização de riscos e de efeitos 

indesejados. Na visão da Society for Design and Process 

Science – SDPS, consideram-se processos encenados 

aqueles:  

(A) que servem como paradigma para o desenho dos 

processos da própria organização, fornecendo premissas 

para modelagem.  

(B) que traduzem o grau ótimo de gestão de riscos, obtido a 

partir do envolvimento da equipe em dinâmicas de grupo.  

(C) realizados conforme os modelos desenhados, simulados 

e emulados, correspondente ao Nível 4 de maturidade.  

(D) correspondentes ao nível 5, otimizado, proposto pela 

visão do CBOK – Business Process Maturity.  

(E) correspondentes ao nível mais precário de gestão de 

riscos, demandando mapeamento e modelagem para 

adequação. 

40. (FCC/TRT11/2017) As características estruturais se 

relacionam com o formato básico e com a aparência da 

hierarquia de uma organização. O formato de uma 

hierarquia é determinado por sua verticalização, sua 

amplitude de controle e: 

(A) seu tipo de departamentalização.  

(B) seus objetivos comerciais.  

(C) seu número de servidores.  

(D) seu estilo de liderança.  

(E) seu formato comunicativo. 

41. (FCC/TRE/SP/2017) As organizações podem ser 

estruturadas de diferentes formas e cada tipo de estrutura 

se mostra mais adequado para determinada finalidade. 

Uma dessas modalidades é a denominada estrutura 

divisional, implantada inicialmente por Alfred Sloan na  

General Motors. Outra, é conhecida como estrutura 

matricial, que passou a ser implementada a partir do final 

do século XX. Uma das principais diferenças entre elas é 

que:  

(A) ambas possuem unidades com autonomia, 

denominadas centros de resultados, porém apenas a 

matricial possui órgãos com duração limitada, l igados a 

determinados projetos.  

(B) a divisional é departamentalizada pelo critério funcional 

no primeiro nível, enquanto a matricial é dividida por 

produto.  

(C) ambas são orientadas por projeto, sendo a divisional 

organizada de forma verticalizada e a matricial em cadeias 

horizontais.  

(D) a matricial é mais estável, com órgãos divididos por 

áreas de especialização, enquanto a divisional é mais 

flexível e pode ser ajustada de acordo com a produção.  

(E) a divisional apura lucro ou prejuízo por centros de 

resultados e a matricial dentro do sistema contábil para o 

conjunto da empresa. 

42. (FCC/PGE-MT/2016) Considere que determinada 

empresa, de pequeno porte, que atue em uma área 

específica de mercado – produzindo específico componente 

eletrônico para montadoras de automóveis – pretenda 

diversificar a sua produção, passando a produzir outros 

componentes eletrônicos, de interesse de indústrias que 

produzem eletrodomésticos. Diante de tal perspectiva, 

referida empresa decidiu adequar sua estrutura a uma 

lógica de atuação por projetos, com órgãos de existência 

l imitada à duração de cada projeto, mantendo outros, de 

natureza permanente, para apoio funcional. De acordo com 

os modelos descritos pela l iteratura, o tipo de estrutura 

adequado para atingir tal escopo consiste na denominada 

estrutura:  

(A) Departamentalizada, onde são fixadas metas para cada 

unidade de produção.  

(B) Divisional, que permite especialização por produto.  

(C) Funcional, na qual os resultados são apurados de acordo 

com cada projeto.  

(D) Compartimentalizada, com relativa autonomia para 

cada departamento.  

(E) Matricial, na qual o projeto se constitui em centro de 

resultado. 

43. (FCC/Pref. Teresina – PI/2016) O quadro abaixo 

demonstra as principais Estruturas Organizacionais para 

processo de projetos: 



 

A correlação correta entre as colunas é a que consta em  

(A) I-C; II-E; III-D; IV-B; V-A.  

(B) I-E; II-C; III-A; IV-D; V-B.  

(C) I-E; II-D; III-A; IV-C; V-B.  

(D) I-B; II-C; III-A; IV-D; V-E.  

(E) I-D; II-B; III-C; IV-E; V-A. 

44. (FCC/Pref. Teresina – PI/2016) Considere que, 

hipoteticamente, a Prefeitura Municipal de Teresina está 

com um Projeto de modelagem de uma interface de 

informação para um novo sistema de atendimento ao 

cliente/cidadão. Uma das ferramentas de planejamento do 

projeto está demonstrada abaixo. 

 

Trata-se de um gráfico de  

(A) Gantt, cuja as vantagens estão no fornecimento de uma 

representação visual simples dos relacionamentos e das 

dependências entre as atividades.  

(B) Ishikawa, que tem a finalidade de identificar e 

demonstrar a sequência real de todas as etapas de um 

processo, com vantagem de destacar as relações de causa e 

efeito.  

(C) Pareto, que demonstra a importância das inter-relações 

das atividades apoiando na solução dos problemas de 

planejamento.  

(D) Correlação, cuja vantagem reside na forma de 

demonstração simplificada de uma situação complexa, visto 

que representa valores simultâneos de duas variáveis em 

um mesmo processo.  

(E) gerenciamento do tempo, que tem por principa l 

finalidade facilitar a identificação e a execução da atividade 

que é prioritária, ou seja, fazer primeiro o que é realmente 

importante. 

45. (FCC/Pref. Teresina – PI/2016) Considere a figura 

abaixo que representa um processo diagramado com a 

notação BPMN. 

 

Neste caso, I, II e III são símbolos que representam, correta 

e respectivamente,  

(A) objeto de dados − subprocesso − gateway paralelo.  

(B) pool − subprocesso − gateway inclusivo.  

(C) objeto de dados − tarefa − evento baseado em gateway.  

(D) objeto de dados − grupo − lane.  

(E) anotação − tarefa − evento baseado em gateway 

46. (FCC/Pref. Teresina – PI/2016) Um Analista de 

Sistemas da Prefeitura de Teresina deve modelar alguns 

processos, pela primeira vez, para fazer a análise desses 

processos. Após a modelagem ele deverá obter requisitos 

de melhoria junto aos stakeholders a fim de ponderar sobre 

melhorias futuras e otimização dos fluxos de trabalho. Um 

desenho dos processos otimizados será feito, simulado e 

implantado após as revisões e aprovação dos envolvidos. 

Essa situação envolve o mapeamento de processos antes e 

depois das melhorias e de acordo com as melhores práticas 

propostas. Na técnica de mapeamento de processos, o 

primeiro modelo (análise) e o melhorado (desenhado) são 

tratados, respectivamente, como modelos  

(A) TO-BE e AS-IS.  

(B) BPM1 e BPMx. 

 (C) TO-DO e AS-IS.  

(D) BPMo e BPMn. 

(E) AS-IS e TO-BE. 

47. (FCC/PGE-MS/2016) As organizações públicas, 

assim como as privadas, vêm enfrentando, nas últimas 

décadas, grandes desafios de adaptação e busca da 

excelência na atuação e satisfação das expectativas dos 

consumidores e dos cidadãos. Nesse contexto, emergem 

convergências e, também, importantes diferenças entre a 

gestão pública e a privada, eis que:  

(A) o modelo de administração gerencial somente é passível  

de aplicação no setor privado, considerando a supremacia 

do interesse público sobre o particular.  

(B) eficiência é um conceito próprio das instituições 

privadas, não aplicável ao âmbito público, eis que a ação 

governamental é pautada pela legalidade.  

(C) os princípios aplicáveis à Administração pública e o 

regime jurídico a que se submete inviabilizam a 

administração por resultados.  



(D) a Administração pública pode melhorar suas práticas 

util izando metodologias desenvolvidas pelo setor privado 

com foco no cidadão-cliente.  

(E) o objetivo da gestão pública é proporcionar o bem-estar 

à coletividade, enquanto o da iniciativa privada é o lucro, 

razão pela qual não se aplicam ao setor público os 

instrumentos de remuneração por resultados. 

48. (FCC/Pref. Teresina – PI/2016) Além da Gestão de 

Projetos, as empresas com nível de excelência integram 

outros processos conforme quadro abaixo. 

 

A correlação correta entre as colunas esta descrita em  

(A) 1-Y; 2-W; 3-Z; 4-X. 

(B) 1-X; 2-Z; 3-W; 4-Y. 

(C) 1-W; 2-Y; 3-X; 4-Z.  

(D) 1-Z; 2-X; 3-Y; 4-W.  

(E) 1-Y; 2-Z; 3-W; 4-X. 

49. (FCC/Pref. Teresina – PI/2016) Uma das etapas 

relevantes da Gestão Estratégica de Pessoas por 

Competências consiste no mapeamento de competências, 

cujo escopo é  

(A) buscar, dentro da instituição, os melhores talentos.  

(B) identificar o perfi l  técnico e comportamental requerido 

para cada cargo ou função.  

(C) orientar a pesquisa de mercado para fixação de salários.  

(D) definir as atribuições da cada cargo de acordo com as 

características de seu ocupante.  

(E) estabelecer indicadores de desempenho e metas 

individuais. 

50. (FCC/TRF3/2016) Atualmente, o processo de 

gestão estratégica de pessoas tem como um dos principais 

objetivos sustentar o caminho das organizações na direção 

da visão, missão, objetivos estratégi cos e valores 

organizacionais. Verifica-se, portanto, uma significativa 

mudança (na gestão de pessoas), passando de uma 

abordagem tradicional e operacional para uma abordagem 

moderna e estratégica. É exemplo desse movimento:  

(A) Aversão à instabilidade, com a adoção de normas pré-

estabelecidas de promoção e desligamento.  

(B) Ênfase na eficiência, abandonando o conceito de 

eficácia, este que é próprio do modelo operacional.  

(C) Concentração, na área responsável pela gestão de RH, 

das atividades de recrutamento e administração de pessoal.  

(D) Responsabilidade de linha, sendo cada gestor 

responsável pelos recursos humanos alocados em seu 

departamento.  

(E) Função de staff, consistente no suporte que todos os 

gestores devem proporcionar à área de RH, no processo de 

alinhamento organizacional. 

51. (FCC/Pref. Teresina – PI/2016) De acordo com 

Dutra (2013), atendem como base de sustentação para a 

elaboração de um modelo contemporâneo de gestão de 

pessoas:  

I. Foco no controle em vez de foco no desenvolvimento. O 

referencial taylorista organiza de forma eficiente os 

processos de captação, remuneração, capacitação e 

carreira, visto que o bom controle dos recursos humanos 

deve ser encarado como estratégico para as organizações.  

II. Foco no processo ao invés de foco nos  instrumentos. Pois 

a transparência, a simplicidade e a flexibil idade na gestão 

de pessoas são cada vez mais requisitadas em busca de um 

modelo de gestão mais efetivo. Tais aspectos não são 

intrínsecos das ferramentas de gestão.  

III. Ênfase no modelo integrado e estratégico. Visto que 

configura-se inviável na gestão estratégica de pessoas 

desarticular os programas de capacitação de um servidor 

de sua remuneração.  

IV. Foco no interesse da organização em lugar de focar no 

interesse conciliado. O planejamento estratégico das 

organizações parte “de cima para baixo”, no qual os 

principais objetivos da organização devem prevalecer 

acerca dos objetivos traçadas nos níveis táticos e 

operacionais.  

Está correto o que consta APENAS em  

(A) III e IV. (B) I e IV. (C) II e III. (D) I e III. (E) II e IV. 

52. (FCC/TRT24/2017) A teoria sustentada por Herbert 

Simon para explicar o processo decisório no âmbito das 

organizações, aponta, entre outros aspectos, dois tipos de 

decisões:  

(A) as previsíveis, que refletem o comportamento padrão 

da organização; e as inovadoras, tomadas em um ambiente 

de mudança comportamental.  

(B) as autocráticas, tomadas pelo gestor sem participação 

dos envolvidos; e as participativas, decorrentes de processo 

de construção coletiva.  

(C) as consensuais , que refletem o consenso na 

organização; e as individuais, tomadas pelo responsável 

pela solução de um problema isolado.  

(D) as programadas, tomadas por meio de um conjunto de 

normas preestabelecidas; e as não programadas, que não 

comportam soluções padronizadas.  



(E) as autônomas, construídas dentro da própria 

organização; e as consultivas, que envolvem a participação 

de agentes externos à organização. 

53. (FCC/TRT20/2016) Considere a situação hipotética 

descrita a seguir: o gestor de um projeto prioritário 

desenvolvido pela área de modernização do Tribunal se 

defronta com redução do orçamento original e precisa 

definir quais ações serão descontinuadas. Entre os possíveis 

modelos preconizados pela l iteratura para o processo 

decisório, o gestor em questão poderá adotar uma decisão 

consultiva, o que significa que a mesma deverá:  

(A) refletir o consenso de todos os envolvidos.  

(B) ser tomada mediante a submissão do problema à 

autoridade superior.  

(C) expressar, necessariamente, a opinião da maioria dos 

envolvidos.  

(D) ser tomada por um especialista externo ao grupo 

envolvido.  

(E) ser tomada pelo próprio gestor, que considerará as 

opiniões apresentadas pelos envolvidos. 

54. (FCC/TCE-GO/2014) No modelo de Lewin, a 

mudança é um processo sistemático de transição entre os 

modos antigo e novo de fazer as coisas. A etapa em que 

ocorre a passagem dos procedimentos antigos para os 

novos é chamada de:  

(A) Congelamento.  

(B) Mobilização.  

(C) Fixação.  

(D) Ação ou Mudança.  

(E) Descongelamento. 

55. (FCC/TCE-GO/2014) Sobre o processo de mudança 

planejada e de melhoria da organização, chamado de 

Desenvolvimento Organizacional − DO, considere:  

I. É obtido por meio da aplicação de conhecimento das 

ciências comportamentais.  

II. Apesar dessa mudança ter efeitos comportamentais, 

trata-se de uma reforma exigida pela tecnologia e não pelo 

comportamento das pessoas.  

III. A resistência à mudança pode ser usada em benefício da 

organização e não precisa ser completamente eliminada.  

IV. O tipo mais abrangente de mudança organizacional 

envolve uma reorganização na divisão de tarefas e relações 

de autoridade e subordinação, chamada de mudança 

estrutural.  

Está correto o que consta em:  

(A) I, II, III e IV.  

(B) I e III, apenas.  

(C) I e IV, apenas.  

(D) II e III, apenas.  

(E) III e IV, apenas. 

56. (FCC/TCE-GO/2014) Sobre as características do RH 

Estratégico, considere:  

I. Ocupa uma posição em linha no organograma da 

empresa, enquanto o RH Operacional situa -se em Staff.  

II. Responde pelo apoio aos gestores no que tange ao 

desenvolvimento das pessoas, por meio de temas 

relacionados a mudanças da cultura etc.  

III. É tido como um prestador de serviços (podendo gerir 

até 20 subsistemas).  

IV. Tem como missão a otimização dos resultados finais da 

empresa e da qualidade dos talentos que a compõem. 

Está correto o que consta em:  

(A) I, II e III, apenas.  

(B) I e III, apenas.  

(C) II e IV, apenas.  

(D) II e III, apenas.  

(E) I, II, III e IV. 

57. (FCC/TRT24/2017) O processo de 

Desenvolvimento Organizacional é composto de etapas 

sucessivas, tendo início a partir da colheita e análise de 

dados, partindo para sua intepretação e diagnóstico, para 

se chegar à fase de intervenção, que corresponde à 

implementação. Nesta última etapa, os agentes de 

mudança possuem à sua disposição diversas técnicas, 

direcionadas para cada membro da organização, 

individualmente, para equipes ou grupos, para relações 

intergrupais e para a organização como um todo. Constitui 

exemplo de técnica apropriada para o desenvolvimento do 

indivíduo:  

(A) retroação de dados.  

(B) consultoria de procedimentos.  

(C) reuniões de confrontação.  

(D) treinamento da sensitividade.  

(E) desenvolvimento transacional. 

58. (FCC/TRT11/2017) Quando os responsáveis pela 

mudança delineiam modelos do que a organização deveria 

ser em comparação com o que é, enquanto aqueles cujas 

ações serão afetadas estudam, avaliam e criticam o modelo 

de mudança para recomendar alterações baseadas em seu 

próprio discernimento e compreensão, a empresa está 

fazendo uso de uma estratégia de mudança, denominada:  



(A) convencional.  

(B) evolucionária.  

(C) revolucionária.  

(D) humanista.  

(E) desenvolvimento sistemático. 

59. (FCC/FIOCRUZ/2014) As concepções sobre as 

formas como surgem as mudanças organizacionais, se 

intencionais ou evolutivas, formais e planejadas ou 

informais, se partem da liderança ou de indivíduos e 

grupos, tomadas como extremos podem ser representadas 

como o esquema abaixo. Concepções quanto à forma e 

condução das mudanças organizacionais . Nesta 

perspectiva, avalie as seguintes afirmativas sobre o 

processo de mudança organizacional:  

 

I - A mudança planejada também pode ser chamada de 

programática, pois ela ocorre quando existe um sistema ou 

conjunto de elementos a ser seguido que varia de um nível 

macro, como o planejamento estratégico, até o micro no 

caso de melhorias da qualidade ou treinamento de pessoal.  

II - A mudança conduzida é guiada por uma pessoa ou 

grupo que possua autoridade para acompanhar a mudança 

e garantir que ocorra. Neste caso são identificados os 

processos micro de racionalização de custos, 

reestruturação organizacional, até os macros como a 

cultura geral.  

III - No caso da mudança desenvolvida ela apenas acontece, 

é orgânica e conduzida por pessoas fora do núcleo de 

autoridade da instituição. Pode ir de um nível micro como 

desafio político ao macro no caso do aprendizado 

estratégico.  

Assinale:  

(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  

(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  

(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.  

(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.  

(E) se nenhuma das afirmativas estiver correta. 

60. (FCC/PGE-MT/2016) A gestão de resultados na 

produção de serviços públicos representa uma importante 

mudança de paradigma na atuação governamental. Uma 

das dimensões do tema é a util ização de indicadores no 

processo de avaliação dos resultados, os quais:  

(A) possuem função descritiva de determinado objetivo, e 

não valorativa.  

(B) traduzem objetivos em medidas concretas, fornecendo 

informação mensurável.  

(C) fixam as ações estratégicas da organização que devem 

figurar no planejamento.  

(D) são medidas adotadas para ações de curto prazo, 

enquanto as metas são destinadas àquelas de longo prazo.  

(E) dizem respeito exclusivamente à mensuração de 

desempenho para fixação da remuneração variável. 

61. (FCC/TRT20/2016) A gestão por competências é 

uma metodologia que toma por base inicial o mapeamento 

das competências técnicas e comportamentais necessárias 

para as atividades que o cargo executa. A partir daí, são 

identificadas quais as competências disponíveis na 

organização e quais aquelas que precisam ser 

desenvolvidas ou captadas no mercado. Entre os 

instrumentos util izados em tal mapeamento se inclui(em):  

(A) as reuniões de confrontação.  

(B) os treinamentos de sensitividade.  

(C) os grupos focais.  

(D) a retroação de dados.  

(E) a análise sistêmica. 

62. (FCC/Assembléia Legislativa – MS/2016) O 

ambiente geral que envolve as organizações é mutável e 

dinâmico, exigindo delas uma elevada capacidade de 

adaptação como condição básica de sobrevivência. Na 

mudança organizacional, conforme modelo apresentado 

por Kurt Lewin, o denominado recongelamento 

corresponde  

(A) à fase final do processo de mudança, quando as novas 

ideias e práticas são incorporadas definitivamente no 

comportamento.  

(B) à primeira etapa do processo de mudança, na qual as 

velhas ideias e práticas são abandonadas e desaprendidas.  

(C) à etapa intermediária do processo de mudança, quando 

novas atitudes e comportamentos são adquiridos.  

(D) às forças internas que buscam evitar o processo de 

mudança, sustentando as práticas institucionalizadas.  

(E) às forças externas que dificultam a implementação de 

novas ideias e práticas, representadas por cenários 

adversos. 

63. (FCC/Pref. Teresina – PI/2016) Sobre os principais 

conceitos de Motivação, considere: 

 I. De acordo com a hierarquia de Maslow, a autoestima e o 

status alcançam o último nível de necessidades do 

indivíduo e alinha-se, até certo ponto, à Teoria Y de 



McGregor, esta que supõe que as necessidades de nível 

superior são dominantes.  

II. A teoria de necessidades de McClelland lida com os 

efeitos benéficos da motivação intrínseca e com os efeitos 

nocivos da motivação extrínseca, equiparando-se ao 

conceito de auto concordância, que considera o grau em 

que os motivos que levam as pessoas perseguirem 

objetivos são coerentes com seus interesses e valores 

essenciais.  

III. A teoria do reforço é uma contrapartida à teoria do 

estabelecimento de objetivos, uma vez que ela 

desconsidera as condições internas do indivíduo e dedica -

se apenas no que lhe acontece quando realiza uma ação 

qualquer.  

IV. A teoria da expectativa prevê que um funcionário 

despenderá um alto nível de esforço se perceber que existe 

uma forte relação entre esforço e desempenho, 

desempenho e recompensa, e recompensa e satisfação de 

metas pessoais.  

Está correto o que consta APENAS em  

(A) I, II e IV. (B) I e II. (C) I e IV. (D) II e III. (E) III e IV. 

64. (FCC/Pref. Teresina – PI/2016) Considere que 

determinada organização pretenda enfatizar práticas para 

aumentar a motivação de seus colaboradores, tomando 

como base conceitual os preceitos das teorias 

motivacionais classificadas como de processo. Nesse 

sentido, a organização poderá se basear na Teoria  

(A) X, de Mcgregor, que tem como um de seus 

pressupostos que o indivíduo exercerá autocontrole e 

autodireção, se as necessidades próprias forem satisfeitas.  

(B) Y, de Mcgregor, que preconiza que o indivíduo precisa 

ser forçado, controlado e dirigido para produzir.  

(C) Fatorial, de Herzberg, segundo a qual os fatores de 

motivação são majoritariamente intrínsecos, desvinculados 

das recompensas oferecidas.  

(D) ERC, de Alderfer, que apresenta uma hierarquia das 

necessidades humanas, separando as necessidades básicas 

das l igadas à autorrealização.  

(E) do Reforço, de Skiner, segundo a qual o reforço 

condiciona o comportamento, representando o reforço 

negativo não uma punição, mas sim a remoção de um 

evento punitivo. 

65. (FCC/TRF3/2016) Considere que, em uma 

abordagem acerca da motivação verificada em 

determinado ambiente de trabalho, um dos aspectos 

considerados sejam os denominados fatores de higiene. 

Referida abordagem diz respeito à Teoria  

(A) Bifatorial, preconizada por Herzberg, na qual tais fatores 

são insatisfacentes, ou seja, previnem a insatisfação.  

(B) X e Y, de Macgregor, que sustenta a concepção negativa 

da natureza humana, segundo a qual o homem precisa s er 

forçado a trabalhar.  

(C) da Hierarquia das Necessidades Humanas, criada por 

Maslow, que aloca tais fatores no topo da pirâ - mide.  

(D) ERC, defendida por Clayton Alderfer, fundada no 

reforço positivo e negativo dos comportamentos padrão.  

(E) das Necessidades Adquiridas, defendida por Mcclelland, 

na qual o principal fator a ser considerado é a recompensa 

envolvida em determinada ação. 

66. (FCC/TCE-GO/2014) O nível de desempenho de uma 

pessoa é função tanto da capacidade, quanto da 

motivação. Sobre as teorias motivacionais é correto 

afirmar:  

(A) Os fatores motivacionais (ou motivadores), classificados 

na Teoria de Herzberg são: reconhecimento, oportunidade 

de progresso ou promoção, condições de trabalho e 

relações interpessoais.  

(B) A Teoria ERG difere da Teoria de Maslow pois define 

que as necessidades de existência de uma pessoa não 

necessariamente precisam estar satisfeitas antes que ela 

venha a se preocupar com seu relacionamento com outras 

pessoas e com o uso de suas capacidades pessoais.  

(C) Na Teoria da Expectativa afirma-se que as pessoas 

consideram 3 fatores ao decidirem se devem exercer 

esforço em direção a ações: instrumentalidade, valência e 

equidade.  

(D) Segundo a Teoria de Fixação de Objetivos, de Edwin 

Locke, os objetivos não reforçam o desempenho do ser 

humano.  

(E) A Teoria da Realização de David McClelland postula que 

os gerentes que querem prevenir insatisfações devem 

manter as condições de trabalho apropriadas. 

67. (FCC/TRT24/2017) Uma das classificações feitas pela 

l iteratura para distinguir as diversas teorias sobre a 

motivação no ambiente organizacional, corresponde às 

Teorias de Conteúdo, que procuram explicar: 

(A) precipuamente o grau de correlação entre as 

recompensas oferecidas e a motivação para a sua 

consecução.  

(B) os processos cognitivos do indivíduo, que influenciam 

seu comportamento e geram motivação.  

(C) apenas os elementos objetivos que compõem a 

motivação, como salários e benefícios.  

(D) os componentes da motivação comuns aos diferentes 

grupos sociais, e não os fatores indivi duais.  

(E) quais fatores motivam as pessoas, dentro do indivíduo 

ou do ambiente que o envolve. 



68. (FCC/TRT11/2017) Suponha que determinada 

entidade integrante da Administração pretenda 

implementar mecanismos de gestão por competências, 

util izando-se dos conceitos e práticas correspondentes. 

Nesse contexto, iniciou identificando, a partir dos 

conhecimentos e habilidades requeridos para cada cargo, 

as competências necessárias para o seu desempenho e, 

paralelamente, aquelas efetivamente disponíveis na 

organização. Tal conduta se mostra:  

(A) correta, correspondendo ao denominado mapeamento 

de competências que aponta as lacunas a serem 

preenchidas.  

(B) equivocada, já que essa etapa, conhecida como 

gerenciamento de lacunas, é a fase final da metodologia.  

(C) correta, desde que realizada concomitantemente com a 

prospecção das competências disponíveis no mercado.  

(D) equivocada, pois a identificação das competências 

disponíveis é que determina o desenho dos cargos.  

(E) correta, correspondendo ao denominado 

gerenciamento de escopo, identificando as deficiências a 

serem superadas. 

69. (FCC/TRE/SP/2017) Uma determinada entidade 

integrante da Administração pública pretende aplicar 

conceitos de gestão por competências, para recrutamento, 

avaliação, movimentação e remuneração de seus 

integrantes. Nesse contexto, uma das principais etapas a 

serem percorridas consiste no denominado mapeamento 

de competências, que corresponde:  

(A) à prospecção dos melhores profissionais disponíveis no 

mercado e ao recrutamento e seleção para atuar na 

organização.  

(B) ao desenho de cargos e funções de acordo com os 

desafios e oportunidades identificadas com base nos 

cenários apresentados.  

(C) à identificação da missão e da visão da organização, 

bem como de suas forças e fraquezas.  

(D) à identificação dos melhores profissionais disponíveis na 

organização e à alocação dos mesmos em postos 

estratégicos.  

(E) à identificação das competências técnicas e 

comportamentais necessárias para o desempenho de cada 

cargo ou função da organização. 

70. (FCC/Assembléia Legislativa – MS/2016) O 

conceito de treinamento está relacionado às iniciativas 

organizacionais, na forma de eventos planejados, com o 

objetivo de ampliar a aprendizagem entre os membros da 

organização, melhorando seu desempenho. As técnicas de 

treinamento e desenvolvimento comportam diferentes 

classificações e, nesse contexto, as que visam à adaptação e 

à ambientação inicial são denominadas  

(A) de indução.  

(B) rotação de cargos.  

(C) role playing.  

(D) coaching.  

(E) mentoring. 

71. (FCC/Assembléia Legislativa – MS/2016) Entre as 

várias teorias desenvolvidas e apontadas na literatura 

acerca da motivação, pode-se citar a Teoria da Expectativa 

(ou expectância), desenvolvida pelo psicólogo Victor 

Vroom. Os três principais fatores apontados na referida 

Teoria são: valência, instrumentalidade e expectativa, 

sendo que o primeiro fator corresponde  

(A) à relação desempenho-resultado, ou seja, o grau em 

que o indivíduo acredita que determinado nível de 

desempenho levará ao resultado almejado.  

(B) ao grau de esforço dispendido pelo indivíduo para 

obtenção de determinado resultado, que varia de acordo 

com a escala de expectativas individuais.  

(C) à tensão existente entre a inércia e o início do processo 

para obtenção do resultado, e que leva ao início do ciclo 

motivacional.  

(D) ao valor atribuído ao resultado (recompensa), 

consistindo em uma medida de atração que um resultado 

exerce sobre o indivíduo. 

(E) à quantidade ou grau da recompensa necessária para 

induzir determinado comportamento em um indivíduo. 

72. (FCC/TCE-GO/2014) Ao longo dos anos, a gestão 

de pessoas sofreu atualizações em seus Modelos, que são 

caracterizados conforme descrição abaixo. 

 

A correta correlação está descrita em:  

(A) A-III; B-IV; C-II; D-I. 

 (B) A-II; B-I; C-III; D-IV.  

(C) A-I; B-III; C-II; D-IV.  

(D) A-III; B-II; C-IV; D-I.  

(E) A-III; B-IV; C-I; D-II 

73. (FCC/TCE-GO/2014) Sobre o modelo de Avaliação 

360 Graus, considere:  

I. Entre as suas vantagens estão a diminuição da 

subjetividade, o maior foco em competências e os 

resultados. 



II. Entre as desvantagens está a do custo ser mais elevado 

para implementação e gestão.  

III. Os impactos do Efeito Halo estão mais presentes nesse 

sistema de avaliação.  

IV. Na finalização da avaliação da sua equipe, o gestor do 

departamento X considerou a sua avalia ção acrescida da 

autoavaliação de cada subordinado, caracterizando o uso 

do referido modelo.  

Está correto o que consta em:  

(A) I e II, apenas.  

(B) I, III e IV, apenas.  

(C) II e III, apenas.  

(D) I e IV, apenas.  

(E) I, II, III e IV. 

74. (FCC/TRT24/2017) Considere que determinada 

organização pretenda adotar o modelo de gestão por 

competências e tenha iniciado o referido processo com 

a seleção dos melhores profissionais disponíveis no 

mercado para ocuparem posições estratégicas. Com 

isso, objetiva a disseminação das competências 

individuais desses profissionais por toda a organização. 

A abordagem adotada:  

(A) corresponde ao denominado mapeamento de 

competências, por meio do qual a organização pode 

também melhor definir as atribuições de cada cargo.  

(B) não se coaduna com o modelo de gestão por 

competências, cuja primeira etapa consiste em identificar 

as competências técnicas e comportamentais necessárias 

para cada uma das atividades.  

(C) mostra-se equivocada, pois a gestão por competências 

não se aplica ao alto escalão das organizações, mas apenas 

aos cargos que requerem competências técnicas.  

(D) encontra-se superada, eis que atualmente são adotados 

instrumentos mais modernos de seleção de competências, 

como o grupo focal.  

(E) é pertinente, desde que adotada, na etapa seguinte, o 

mapeamento das lacunas existentes na organização entre 

as competências adquiridas na seleção e aquelas 

anteriormente disponíveis na organização. 

75. (FCC/TRT11/2017) De acordo com Goldstein (1991), a 

análise das necessidades de treinamento é 

caracterizada pelo diagnóstico em três níveis. Essa 

abordagem deixa evidente que é preciso considerar 

não apenas o público-alvo das ações de capacitação e o 

tipo de treinamento que as pessoas necessitam, mas 

também a:  

(A) identificação de fatores do ambiente organizacional que 

possam interferir nos resultados dos treinamentos.  

(B) avaliação das competências do mercado concorrente 

que não estejam presentes na empresa.  

(C) metodologia de treinamento usualmente adotada pela 

empresa e seus resultados de sucesso.  

(D) identificação de fatores sociais presentes na vida dos 

funcionários que possam interferir no processo de 

aprendizagem.  

(E) avaliação de treinamentos já aplicados que se tornaram 

casos de sucesso na empresa e possam ser replicados. 

76. (FCC/TRT11/2017) A avaliação é o terceiro e último 

subsistema de Treinamento e Desenvolvimento. Entre 

os aspectos a serem definidos em uma avaliação, está 

sua categoria, se:  

(A) formativa ou somativa.  

(B) indutiva ou dedutiva.  

(C) reacional ou relacional.  

(D) independente ou dependente.  

(E) circular ou direta. 

77. (FCC/Assembléia Legislativa – MS/2016) A partir 

dos anos 1990, as ações de treinamento e desenvolvimento 

deslocam-se da área restrita de recursos humanos, mais 

preocupada em promover treinamentos específicos para 

desenvolver habilidades dos empregados, e passam a 

permear toda a organização com o escopo do 

desenvolvimento mais amplo e global dos indivíduos sob o 

nome de educação corporativa. No que concerne, mais 

especificamente, ao conceito de aprendizagem 

organizacional, pode-se adotar o(s) modelo(s):  

I. behaviorista, onde o foco é o comportamento, que pode 

ser observado e modificado.  

II. cognitivista, que leva em conta, entre outros aspectos, 

aquisição de conceitos e solução de problemas.  

III. estruturalista, que entende que o conhecimento faz 

parte da própria organização e não do indivíduo.  

Está correto o que se afirma APENAS em  

(A) I e II. (B) I e III. (C) II e III. (D) III. (E) II. 

78. (FCC/COPERGAS/2016) O modo como as organizações 

são capacitadas para criar, adquirir e transferir 

conhecimentos, foi descrito por Garvin, identificando 

cinco vias possíveis para a aprendizagem, entre as 

quais se inclui  

I. resolução sistemática de problemas.  

II. experiências realizadas por outras organizações.  

III. raciocínio sistêmico.  

Está correto o que se afirma APENAS em  



(A) II. (B) I e II. (C) II e III. (D) I e III. (E) III. 

79. (FCC/TRT23/2016) Alguns autores consideram que é 

precursor da gestão do conhecimento, tendo ganho 

corpo teórico em obras como A quinta disc iplina, de 

Peter Senge, e A empresa criadora de conhecimento, 

de Nonaka e Takeuchi. Trata-se do conceito de  

(A) aprendizagem organizacional.  

(B) capital intelectual.  

(C) ativo intangível.  

(D) repositório do conhecimento.  

(E) portal corporativo. 

80. (FCC/TCE-GO/2014) Sobre a conexão entre 

Treinamento e Desenvolvimento (T&D) e Balanced 

ScoreCard (BSC) considere:  

I. O uso de habilitadores de T&D refina o diagnóstico dos 

fatores de aprendizagem e crescimento, tornando tangíveis 

os ativos de crescimento intelectual para a organização.  

II. A transformação das ações de T&D em demonstrativo de 

resultados somente é possível levando-se em consideração 

a perspectiva do cliente.  

III. Processos internos é a única perspectiva do BSC que não 

tem relação com T&D. IV. T&D pode ser medido por meio 

de métricas de aprendizagem e crescimento que formam 

uma estrutura capaz de diagnosticar e quantificar a 

satisfação, a produtividade e a retenção de funcionários na 

estrutura do BSC.  

Está correto o que se afirma APENAS em:  

(A) I, II e III.  

(B) I, II e IV.  

(C) I e IV.  

(D) II e IV.  

(E) I e III. 

81.  (FCC/Assembléia Legislativa – MS/2016) As 

técnicas de treinamento e desenvolvimento aplicáveis às 

organizações podem ser classificadas de acordo com 

diversos critérios, entre os quais, quanto ao local de 

aplicação, constituindo exemplo prático aquelas  

(A) aplicadas fora do ambiente de trabalho, tal como a 

rotação de cargos.  

(B) desenvolvidas no contexto do trabalho, como extensão 

de cargos, com acréscimo de tarefas.  

(C) as denominadas on the job, como a participação em 

seminários e cursos externos.  

(D) inseridas no contexto da atuação cotidiana, tal como o 

enriquecimento do cargo, que implica promoção.  

(E) que pressupõem o afastamento das atividade próprias 

do cargo, tal como a ampl iação de cargos. 

82. (FCC/ELETROBRAS/2016) Os métodos de avaliação 

de desempenho mais tradicionais têm como característica 

o papel passivo do avaliado, enquanto os métodos 

contemporâneos preconizam a participação deste como 

agente ativo do processo avaliatório, tal como ocorre na 

avaliação  

(A) 360°, ou circular, onde recebe feedbacks dos agentes 

com quem se relaciona e o critério de escolha dos 

avaliadores é a proximidade com o avaliado.  

(B) Critical Path Method − CPM, que identifica e trabalha os 

pontos fracos do avaliado com o objetivo de atingir um 

nível desejável de desempenho.  

(C) Escala Gráfica, na qual o avaliado recebe, ao final, uma 

orientação quanto ao seu posicionamento no ranking da 

organização.  

(D) Escolha Forçada, onde o avaliado é exposto a diversas 

situações hipotéticas e deve demonstrar suas habilidades e 

competências para o correspondente enfrentamento.  

(E) Diagrama de Ishikawa, que situa o avaliado no centro de 

um conjunto de stakeholders (agentes relacionados com a 

organização). 

83. (FCC/TRF3/2016) A aplicação das diferentes 

metodologias de avaliação de desempenho pode 

apresentar falhas, na maioria das vezes decorrentes de 

erros e distorções cometidos pelo avaliador. Uma dessas 

falhas é conhecida como efeito Halo, que corresponde a  

(A) generalização, nivelando o julgamento de uma pessoa a 

partir de um aspecto (quesito) do desempenho avaliado.  

(B) pré-julgamento, partindo de premissas como formação 

acadêmica e experiências  anteriores para a formação do 

julgamento sobre determinada pessoa.  

(C) horizontalização da avaliação, sem levar em conta as 

sinergias que os diversos aspectos avaliados devem 

representar no resultado final.  

(D) formalismo exacerbado, decorrente da aplicação de 

conceitos técnicos, dissociados da realidade da 

organização.  

(E) mimetismo, decorrente da não padronização da 

avaliação e excesso de “customização” em função das 

peculiaridades de cada organização. 

84. (FCC/PGE-MT/2016) O Clima Organizacional pode 

ser considerado um atributo da própria organização, sob a 

perspectiva de seus participantes. Os motivos sociais 

básicos que influenciam o clima de uma organização 

perpassam por aspectos como “realização”, “afi l iação” e 

“poder”. O motivo social básico "afil iação" tem como 

característica, dentre outras,  



(A) o grau em que a organização reconhece e estimula a 

l iderança dos participantes mais qualificados.  

(B) o sentimento entre os membros de uma organização de 

que as coisas estão bem organizadas e os objetivos estão 

claramente definidos, ao invés de serem desordenados e 

confusos.  

(C) o grau em que os participantes de uma organização 

sentem-se recompensados e reconhecidos por um bom 

trabalho, e não apenas criticados ou punidos quando há 

erros na execução de um trabalho.  

(D) o grau em que os membros percebem que existem 

muitas regras, procedimentos, diretrizes e práticas que têm 

de ser seguidas, influenciando na forma como devem 

realizar o seu trabalho. 

(E) a ênfase que a organização coloca na qualidade do 

desempenho e na produção elevada, refletindo em 

objetivos estimulantes e comprometimento. 

85. (FCC/TRT23/2016) O Clima Organizacional é 

constituído, basicamente, por elementos de natureza  

(A) intrínseca, l igada ao sistema de recompensas e 

punições, diretas e indiretas, estabelecidos no bojo da 

organização.  

(B) cultural e é formado a partir das crenças e valores 

disseminados, implícita ou explicitamente, pela 

organização.  

(C) afetiva, correspondente à forma como o indivíduo 

percebe os diferentes procedimentos, práti cas e polí- tica 

da organização.  

(D) cognitiva, resultante da percepção compartilhada 

acerca de diversos aspectos formais e informais da 

organização.  

(E) transacional, contemplando tanto aspectos objetivos 

como subjetivos, de cunho eminentemente pessoal e 

psicológico. 

86. (FCC/TRF3/2016) Cultura e clima organizacional são 

conceitos fortemente imbricados entre si, o que não 

impede, contudo, a identificação de elementos e 

aspectos próprios de cada um deles. Nesse sentido, a 

l iteratura enfatiza que  

(A) uma das funções do clima organizacional é gerar senso 

de identidade aos membros da organização.  

(B) a cultura organizacional retrata o grau de identificação e 

satisfação do indivíduo com os valores perseguidos pela 

organização.  

(C) o clima organizacional é verificado no âmbito 

psicológico de cada colaborador, enquanto a cultura 

organizacional corresponde à percepção coletiva de 

aspectos materiais e emocionais.  

(D) a cultura organizacional diz respeito, exclusivamente, a 

aspectos tangíveis da instituição e, portanto, claramente 

identificados e praticados.  

(E) o clima organizacional está relacionado diretamente 

com o grau de satisfação dos membros da organização e 

influencia a produtividade. 

87. (FCC/TRT20/2016) Cada organização, pública ou 

privada, possui um conjunto de elementos e aspectos 

capazes de orientar e influenciar o comportamento de seus 

componentes e a forma como se integram e relacionam 

com a organização. Nesse sentido, tem-se que:  

(A) a cultura organizacional corresponde aos elementos 

internos na organização e o clima aos elementos exógenos, 

não passíveis de modificação.  

(B) os valores preconizados pela organização constituem a 

camada mais visível da cultura organizacional, possuindo 

caráter descritivo.  

(C) clima e cultura organizacional são conceitos 

coincidentes, apenas diferindo quanto ao observador, dado 

que a cultura somente é perceptível pelos próprios 

integrantes da organização.  

(D) o conjunto de percepções experimentadas pelos 

membros da organização, relativas à qualidade do 

ambiente, diz respeito ao clima organizacional.  

(E) os pressupostos básicos da cultura organizacional 

correspondem aos valores perseguidos pela organização, 

enquanto o clima organizacional se insere nos 

denominados artefatos observáveis. 

88. (FCC/Assembléia Legislativa – MS/2016) É a cultura 

organizacional que produz junto aos mais diferentes 

públicos o conjunto de percepções, ícones e símbolos 

que costuma-se denominar imagem corporativa. Nesse 

sentido, os autores que estudam o tema sustentam 

que  

(A) a cultura organizacional possui apenas aspectos formais 

e abertos, sendo os aspectos informais denominados 

contracultura.  

(B) os artefatos como, por exemplo, as vestimentas, 

correspondem à camada mais superficial e visível da cultura 

da organização.  

(C) os valores constituem a camada mais profunda da 

cultura organizacional, não sendo observáveis com 

facil idade.  

(D) a cultura corresponde à qualidade do ambiente 

percebida pelo grupo, comportando, assim, avaliação 

subjetiva.  

(E) a cultura é uniforme na organização, porém é passível 

de mudanças em função da ocorrência dos denominados 

ritos de degradação. 



89. (FCC/PGE-MT/2016) Embora existam zonas de 

intersecção, os conceitos de cultura organizacional e 

clima organizacional diferem entre si, sendo que:  

I. cl ima organizacional possui natureza descritiva e 

avaliativa, podendo ser aferido por meio de pesquisa 

específica.  

II. cultura engloba tanto aspectos formais, abertos, como 

aspectos fechados, tais como crenças e ideologias.  

III. a cultura organizacional é mais estática que o clima 

organizacional, somente sendo passível de modificação 

mediante os denominados ritos de degradação.  

Está correto o afirmado APENAS em:  

(A) II e III.  

(B) I.  

(C) I e II.  

(D) III.  

(E) I e III. 
 

90. (FCC/TRE/SP/2017) Um dos aspectos comumente 

apontados como diferenciação entre os conceitos de clima 

e cultura organizacional consiste em que:  

(A) cultura é mais profunda, representando os pressupostos 

básicos do clima organizacional.  

(B) clima possui natureza descritiva, representando o ser, e 

cultura prescritiva, representando o dever-ser.  

(C) clima comporta mensuração, por meio de pesquisas, e 

cultura alteração, com base em ritos de degradação.  

(D) clima possui natureza avaliativa, podendo ser 

classificado como favorável ou não, enquanto a cultura é 

descritiva, objeto de constatação.  

(E) cultura possui apenas elementos intrínsecos, e clima 
aspectos extrínsecos, denominados artefatos observáveis. 

  

GABARITO: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A C E D C E A D C A A E A D C E C E D A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D A C D B D A B A A A E E C E D E B C A 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

A E D A A E D A B D C D E D A C D E D B 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

C A E E A B E A E A B A A B A A D B A C 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90           

B A A C D E D B C D           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INÉDITAS DE ADMINISTRAÇÃO 

1. (RENATO LACERDA/2017) As organizações públicas e privadas guardam certas semelhanças, pois ambas possuem 

propósitos, visam alcançar resultados e submetem-se a princípios gerais de administração. Porém, certas peculiaridades da 
máquina pública diferenciam seu modelo de gestão, que conta com certas prerrogativas e sujeições. Acerca do tema, marque a 
alternativa INCORRETA.  
 

(A) A continuidade da gestão é menor na gestão pública, seus dirigentes, em regra, atuam por mandato, o processo decisório é 
lento e há maior dificuldade de determinar seus stakeholders.  
(B) Princípios gerais regem organizações públicas e privadas, a exemplo do princípio escalar, da autoridade e responsabilidade, 
da divisão e especialização do trabalho.  

(C) Organizações públicas e privadas sujeitam-se às leis, que definem, respectivamente, o agir e o não agir delas.  
(D) O processo administrativo é a soma das funções básicas da administração e aplica -se a organizações públicas e privadas de 
maneira análoga.  

(E) O conceito de clientela nasce na gestão privada e, a partir da década de 80 passa a ganhar força na gestão pública, sob f orte 
influência do capitalismo, do neoliberalismo econômico e na apropriação de conceitos do modelo de mercado.   
 
2. (RENATO LACERDA/2017) Enquanto função administrativa, o planejamento se aplica ao setor público com certas 

peculiaridades, amoldando-se ao Poder Judiciário segundo orientações do Consel ho Nacional de Justiça, que por meio de suas 
Resoluções, direciona à consolidação de uma Administração orientada a resultados e mais eficiente, eficaz e efetiva. Acerca d o 
tema e das determinações exararas no âmbito do Judiciário, julgue os itens.  
I - Deverá ser instituído em cada órgão do judiciário um Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica, responsável pela 

implementação do planejamento e levantamentos de informações estratégicas, contando necessariamente com a presença de 
um estatístico.  
II - O planejamento estratégico é obrigatório para cada órgão do judiciário. Poderá ser estabelecido planejamento no âmbito da 

Justiça do trabalho e, obrigatoriamente, deverá ser formulado o planejamento nacional.   
III - O planejamentos no âmbito do judiciário deverá conter, minimamente, a missão, a visão, seus valores e macrodesafios. 
IV - O Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica é subordinado ao Presidente e ao Corregedor, que o supervisionam.  
V - O planejamento estratégico do Judiciário compreenderá um sexêni o, abrangendo o lapso temporal de 2015 a 2020.  

VI - As Metas Nacionais (MN) compreendem as Metas de Medição Contínuas (MMC) e as Metas de Medição Periódica (MMP), 
verificadas respectivamente, a cada cinco anos e em unidades de tempo predefinidas.  
 

Estão corretas as alternativas: 
 
(A) I, IV, V, VI 
(B) I, II, III, IV, V, VI 

(C) IV, V, VI 
(D) I, III, V 
(E) I, II, III, IV, VI 
 

3. (RENATO LACERDA/2017) São princípios, e contribuições características do gerencialismo: 
(A) modelo de mercado, controle de processos a priori, democracia, i mpessoalidade e meritocracia. 
(B) modelo racional -legal, controle de resultados a posteriori, confiança limitada, democracia e cidadania.  

(C) impessoalidade, meritocracia, transparência, accountability, contrato de gestão.  
(D) modelo de mercado, controle de resultados a posteriori, rigor técnico, accountability, democracia, devolução de serviços.   
(E) modelo de mercado, devolução de serviços, controle de resultados a posteriori, confiança limitada, accountability.   
 

4. (RENATO LACERDA/2017) A gestão de processos e de projetos em organizações públicas integram o sistema de Gestão 
Estratégica e fornecem subsídios para a qualidade e excelência da gestão. Acerca do tema, marque a alternativa correta.   
(A) projetos são empreendimentos temporários, cíclicos e que geram inovação e ampliaç ão do sistema de gestão.  
(B) dentre as ferramentas de análise e melhoria de processos, inclui-se o ciclo PDCA, que com base no Kaisen, busca a mudança 

revolucionário e inovação disruptiva dos processos de negócio.  
(C) processo é uma sequência lógica de atividades, com início e fim bem definidos, que a partir de um input, gera resultados que 
atendam o excedam as expectativas dos clientes.  

(D) o modelo de excelência da gestão pública conta com instrumentos para a avaliação em três níveis de maturidade, em que, 
entre seus critérios inclui -se o pensamento sistêmico.  
(E) o nível de maturidade em gerenciamento de processos de negócios BPM mais avançado é o nível 4, ou seja, os processos 
encenados.  

 
5. (RENATO LACERDA/2017) Projetos agregam valor às organizações por meio de resultados  singulares, em 
empreendimentos programados. De acordo com a maior referência mundial em gerenciamento de projetos, a PMI, pôde-se 

afirmar: 



I - O pmbok, guia não-prescritivo de gestão de projetos, aponta um corpo de conhecimentos da área em que defende-se um 
ciclo de vida, que permite a compreensão sistêmica do projeto, de seu início ao fim, por meio de um ciclo genérico de início,  

organização e preparo, execução, controle e encerramento.  
II - OPM3 é uma unidade organizacional que pode assumir funções de gerenciamento direto de projetos, controle centralizado 
de todos os projetos da organização, assessoria e orientação às equipes de projetos e o alinhamento organizacional dos projet os 
em nível de portfólios.  

III - o payback dos projetos é calculado em termos de tempo necessário para o retorno do valor inicial investido, não 
ultrapassando três anos e pode ser usado como medida de priorização de projetos e análise de viabilidade.   
IV - Na gestão de riscos em projetos, admitem-se estratégias e planos de resposta para riscos identificados ou não previstos, que 
para ameaças, variam entre eliminação, mitigação, transferência e aceitação.  

 
Estão corretas as alternativas: 
 

(A) I, II, III, IV 
(B) III 
(C) I, II, III,  
(D) III, IV, IV 

(E) I 
 
6. (RENATO LACERDA/2017) Com relação à gestão estratégica, mapa estratégico e balanced Scorecard, marque a 

alternativa INCORRETA: 
(A) o mapa estratégico é ferramenta de comunicação que sumariza a estratégia e aponta a missão, visão, valores e as 
perspectivas financeira, dos clientes, dos processos e do aprendizado e crescimento.  
(B) o BSC possui relação causal entre suas perspectivas e na base do sistema de gestão, por meio de medidas intangíveis gera 

valor tangível nas perspectivas superiores, culminando na perspectiva financeira.  
(C) na análise SWOT avaliam-se o ambiente interno, com forças e fraquezas e o ambiente externo, com oportunidades e 
ameaças existentes tanto no micro quanto no macroambiente.  
(D) a estratégia de desenvolvimento abarca ações de internacionalização, parcerias, expansão e inovação .  

(E) a missão representa a razão de ser da organização, identificado seus propósitos atuais e futuros.   
 
7. A estrutura organizacional do tipo linear tem como vantagem:  

(A) acelera a decisão  
(B) quebra o princípio da unidade de comando  
(C) estabilidade e constância das relações formais   
(D) autoridade linear baseada no comando único e direto 

(E) unidade de comando torna o chefe um generalista  
 

GABARITO: 
1D, 2B, 3A, 4C, 5B, 6D, 7ª 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INÉDITAS DE GESTÃO DE PESSOAS 

1. (RENATO LACERDA/2017) A área de comportamento organizacional busca  compreender os aspectos cognitivo e afetivo 

no trato das pessoas em contexto organizacional. Seu escopo de análise inclui satisfação no trabalho, clima e cultura 
organizacional, motivação, l iderança, mudança, desenvolvimento organizacional e decisão. Acer ca do tema, é correto dizer: 
 
I - cl ima organizacional é fenômeno perceptual relativamente duradouro e multidimensional, que dentre outros objetos de 

análise, considera o sistema de gestão, planos de incentivos e benefícios, l iderança, satisfação no trabal ho e consideração acerca 
dos elementos tangíveis e intangíveis da cultura organizacional.  
II - em uma cultura de baixo contexto, os significados são amplamente conhecidos e difundidos, o que facil ita a comunicação e a 
manutenção de valores e comportamentos.  

III - o desenvolvimento organizacional propõe uma série de técnicas de intervenção por meio de diagnóstico -ação, em que se 
pode util izar o feedback de resultados na dimensão interpessoal.  
IV - clima, cultura e desempenho são aspectos que ora influenci em, ora são influenciados pela motivação e satisfação no 

trabalho.  
V - segundo Bandura, a autoeficácia trata da motivação intrínseca do indivíduo, que se considera apto a desenvolver bem certa 
tarefa, mobilizando seu comportamento para a entrega de resultados considerados factíveis e atingíveis.  

 

Pode-se afirmar acerca das assertivas:  
 
(A) todas estão corretas   
(B) nenhuma está correta 

(C) há uma alternativa errada  
(D) há duas alternativas erradas   
(E) a II está errada 

 
2. (RENATO LACERDA/2017) Sobre gestão da mudança, é incorreto afirmar: 
 
(A) em um processo de mudança, podem ser mobilizados agentes internos e externos, que se comprometem com o processo e 

incentivam os demais ao quebrar resistências e diminuir barreiras que inviabilizam a transição para o estado futuro desejado .  
(B) as mudanças de primeira ordem são evolutivas e gradativas, o que gera menos resistência e receio, se comparadas às 
mudanças revolucionárias, que são de segunda ordem e de base zero. 

(C) segundo o modelo de Kurt Lewin, há um campo de forças que perma nece em equilíbrio quase estacionário em que, quando 
há mais forças propulsoras e inicia -se o processo de mudança, há mais chance de mudanças bem sucedidas.  
(D) segundo Mintzberg, as mudanças possuem dimensões formais e informais, conceituais e concretas.  Por assim dizer, na 
organização, gerencia-se mais facilmente a mudança cultural que a estrutural.  

(E) a coerção é estratégia legítima para l idar com resistência em contextos de crises, quando são necessárias medidas urgentes e 
respostas rápidas.  
 
3. (RENATO LACERDA/2017) A gestão por competências é a gestão estratégica de pessoas e procura construir 

competências organizacionais a partir das competências dos indivíduos, requeridas para o cumprimento da missão e alcance da 
visão institucional. Acerca do tema, marque a alternativa correta: 
 

(A) para Dutra, a gestão por competências deve passar necessariamente pela correta compreensão e apreensão do conceito de 
competências, aplicando-se a noção de espaço ocupacional e complexidade. 
(B) competências comportamentais relacionam os conhecimentos e habilidades requeridos em dado espaço ocupacional 
específico.  

(C) o referencial básico para a descrição de competências deverá ser dado pelas exigências do cargo em detrimento dos 
objetivos que a organização pretende alcançar.  
(D) competência é um saber agir responsável e reconhecido que implica usar, mobilizar, integrar, desenvolver e transferir 
conhecimentos, recursos, habilidades e experiências que agreguem valor social à organização e valor econômico ao indivíduo.  

(E) para a correta gestão das competências da organização é preciso que se definam as entregas exigidas pela organização, 
caracterizando-as, ainda que não haja forma de mensurá-las.  
 

4. (RENATO LACERDA/2017) Sobre motivação no contexto organizacional, marque a alternativa correta : 
 
(A) as teorias de conteúdo são prescritivas do comportamento adequado e fluxo de pensamento que leva o indivíduo a se 
motivar.  

(B) baseada em necessidades humanas, a teoria da expectância define valência como o valor atribuído ao resultado ou 
recompensa oriundo do comportamento individual. 
(C) o sistema de administração é variável contextual, extrínseca e insatisfaciente segundo Herzberg.  

(D) segundo o modelo de Alderfer, as necessidades relacionamento equivalem a necessidades de primeira ordem na hiera rquia 
de necessidades de Maslow.  



(E) segundo a teoria do Reforço de Skinner, aumenta -se a frequência de certo comportamento toda vez que não haja 
consequências desagradáveis, o que equivale ao reforço negativo.  

 
5. (RENATO LACERDA/2017) Acerca da avaliação do desempenho, marque a alternativa correta: 
 
(A) os incidentes críticos é uma das mais completas técnicas avaliativas, que conta com a participação conjunta de profission ais 

de linha e estafe.  
(B) o efeito de halo e o de tendência central são erros inconscientes de avaliação.  
(C) na variável teleológica deve se ter em mente que a avaliação possui determinado propósito, ao passo que na variável 
tecnológica, considera-se o campo das possibil idades, meios e instrumentos disponíveis para realizar a avaliação.   

(D) a escala gráfica é mais objetiva e menos tendente a erros de avaliação se comparada à escolha forçada.  
(E) ao se util izar a avaliação 360 graus, quanto à avaliação feita pelos pares e sua   imparcialidade predomina a dimensão 
teleológica em detrimento da volitiva.  

 
6. (RENATO LACERDA/2017) Sobre o processo decisório, julgue os itens: 
 
I - enquanto as decisões democráticas baseiam-se na maioria de votos em um colégio, a decisão consensual deve ser a acordada 

entre todos de um determinado grupo.  
II - Decisões programadas compõem o rol de soluções prontas da organização e diminuem a incerteza, a imprevisibil idade e 
caracterizam a rotina administrativa. 

III - A árvore de soluções e o paradigma de Rubinstein são técnicas úteis à geração de alternativas e escolha de uma solução para 
problemas ou oportunidades.  
IV - O processo decisório inicia-se com a identificação do problema/oportunidade, passando pelo diagnóstico, geração de 
alternativas, escolha e avaliação da alternativa escolhida.  

 
Estão corretas: 
 
(A) I, II,III, IV 

(B) II, III, IV 
(C) III, IV 
(D) II 

(E) I 
 
7. (RENATO LACERDA/2017) O treinamento, educação e desenvolvimento são dimensões da aprendizagem no contexto 
organizacional, que procura gerar conhecimentos estratégicos em reposta às necessidades de integração interna e adaptação 

externa da organização. Acerca da aprendizagem e dos conceitos correlatos à área, faça as corretas associações ente os 
conceitos e teorias: 
  

 
A 

 
CICLO VIVENCIAL DE KOLB 

I O conhecimento é gerado em dimensões ontológica e epistemológica, em nível individual, 
grupal e organizacional e tácito e explícito, respectivamente .  

B 5 DISCIPLINAS DE PETER 
SENGE 

II Ações de curta duração, dentro ou fora do trabalho, orientadas ao cargo e ao momento 
presente.  

 

C 

 

TREINAMENTO 

III Refere-se a níveis de aprendizagem e disciplinas que contemplam o domínio pessoal, modelos 
mentais, visão compartilhada, aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico. 

 
D 

 
DESENVOLVIMENTO 

IV Descreve processos de aprendizagem que incluem a resolução sistemática de problemas, 
aprender com experiências passadas, aprender com outras organizações, experimentação e 
rápida transferência do conhecimento. 

E MODELO DE GARVIN V Eventos educacionais de foco mediato, orientados ao crescimento profissional e carreira.   

 F ESPIRAL DO 
CONHECIMENTO DE 

NONAKA E TAKEUSHI 

VI Processo de aprendizagem em quatro estágios definidos em: Experiência Concreta 
(agir), Observação Reflexiva (refletir), Conceitualização Abstrata 
(conceitualizar) e Experimentação Ativa (aplicar). 

 
A correta associação entre os conceitos é: 
 

(A) I F, II C, III B, IV E, V D, VI A 
(B) I F, II D, III E, IV B, V C, VI A 
(C) I F, II C, III B, IV A, V D, VI E 
(D) I F, II B, III C, IV E, V D, VI A 

(E) I F, II C, III A, IV E, V D, VI B 
GABARITO: 

1C, 2D, 3ª, 4E, 5C, 6A, 7A 



 

 


