
HABILIDADES E PAPEIS DO ADMINISTRADOR 

 

1) (FGV/MPE BA - Assistente Técnico - Área: 

Administrativo/2017) Em todas as organizações, os 

administradores desempenham funções e papéis que 

lhes são próprios. Para desempenhá-los, o 

administrador deve possuir habilidades de três tipos: 

humanas, técnicas e conceituais. Essas habilidades são 

exigidas com maior ou menor intensidade, 

dependendo do nível organizacional em que o 

administrador atua. Assim, é correto afirmar que: 

(A) no nível tático, as habilidades humanas são 

cruciais para o bom desempenho do 

administrador; 

(B) o nível estratégico requer maior emprego das 

habilidades técnicas que o nível tático; 

(C) no nível operacional, as habilidades conceituais 

são preponderantes para o bom desempenho do 

administrador; 

(D) as habilidades técnicas são exclusivas dos 

administradores do nível estratégico e tático; 

(E) o nível operacional requer maior emprego das 

habilidades humanas que o nível tático. 

2) (FGV/Câmara de Salvador - Assistente Legislativo 

Municipal/2018) Um administrador recém-formado 

acaba de ser aprovado em um concurso, para atuar no 

nível operacional de uma instituição pública de grande 

porte. Ele acredita que, nesse início de carreira, será 

mais exigido em sua capacidade de usar ferramentas e 

conhecimentos específicos de administração, tais 

como elaboração de orçamentos e avaliação de 

projetos na área em que for designado. Em 

Administração, esse tipo de capacidade é conhecida 

como habilidades: 

(A) estratégicas; 

(B) conceituais; 

(C) humanas; 

(D) técnicas; 

(E) processuais. 

3) (FGV/Câmara de Aracaju - Assistente 

Administrativo/2021) Josefina lidera uma equipe de 

vinte profissionais em uma firma do setor de serviços. 

Ao voltar de seu período de férias, após uma semana 

em um resort em Aracaju, se depara com um grave 

conflito entre dois de seus funcionários, grave a ponto 

de um deles pedir demissão. Com sua longa 

experiência em administração, Josefina logo convoca 

seus funcionários para uma reunião e em poucas horas 

soluciona completamente o conflito entre eles, 

trazendo novamente um clima pacífico para a firma. 

Contextualizando essa situação com o conceito de 

habilidades proposto por Katz, Josefina executou 

principalmente a habilidade: 

(A) técnica; 

(B) conceitual; 

(C) humana; 

(D) elementar; 

(E) cooperativa. 

4) (FGV/IBGE - Agente Censitário - Área 

Municipal/2017) 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; 

(C) técnicas; 

(D) analíticas; 

(E) humanas. 

5) (FGV/ COMPESA - Analista de Gestão - Área 

Administrador/2018) Na festa de fim de ano de uma 

sociedade empresária, durante a etapa de premiação, 

um dos gestores recebeu um prêmio por ter 

conseguido desenvolver a melhor equipe da empresa, 

com integrantes participativos que apresentavam 

ideias para novos projetos. Assinale a opção que 

apresenta o tipo de habilidade que possibilitou a 

premiação do gestor. 

(A) Técnica. 

(B) Conceitual. 

(C) Humana. 

(D) Pericial. 

(E) Artística. 

6) (FGV/IBGE - Agente Censitário 

Administrativo/2017) 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. 

7) (FGV/IBGE - Analista - Área Auditoria/2016) O 

gerente de uma empresa de grande porte, que passa 

por uma reestruturação depois de uma forte crise, 

afirmou que seu trabalho pode ser descrito como 

“resolver problemas que impedem que as pessoas 

desempenhem normalmente suas tarefas – 

basicamente, resolver disputas entre os membros da 

equipe e auxiliá-los no processo de mudança”. O 

gerente desempenha, precipuamente, um papel: 

(A) decisório, de solucionador de conflitos; 

(B) interpessoal, de líder; 

(C) decisório, de negociador; 

(D) interpessoal, de solucionador de conflitos; 

(E) interpessoal, de negociador. 

8) (FGV/Câmara de Salvador - Analista Legislativo 

Municipal - Área Gestão de Pessoas/2018) O 

funcionário que ocupava um cargo de gerente na área 

de relações institucionais de uma organização de 

grande porte dedicava boa parte do seu tempo à 

elaboração de comunicados e à concessão de 

entrevistas à imprensa. Ao ser promovido ao cargo de 

diretor da área, passou a dedicar a maior parte do 

tempo à representação da organização em cerimônias 

e solenidades externas. O papel desempenhado pelo 

funcionário como gerente e o papel desempenhado 

como diretor são, respectivamente: 

(A) informacional, de disseminador; interpessoal, de 

líder; 

(B) interpessoal, de porta-voz; interpessoal, de líder; 

(C) informacional, de elemento de ligação; 

interpessoal, de símbolo; 

(D) informacional, de disseminador; interpessoal, de 

elemento de ligação; 

(E) informacional, de porta-voz; interpessoal, de 

símbolo. 

9) (FGV/TCM SP - Agente de Fiscalização - Área 

Administração/2015) O diretor de uma empresa 

afirmou que a maior parte de seu tempo é dedicada à 

participação em reuniões com stakeholders externos e 

entrevistas à mídia, informando sobre as atividades, 

políticas e resultados da organização. O diretor 

desempenha, principalmente, um papel: 

(A) interpessoal, de líder; 

(B) decisório, de negociador; 

(C) informacional, de disseminador; 

(D) interpessoal, de elemento de ligação; 

(E) informacional, de porta-voz. 

10) (FGV/PGE RO - Analista de Procuradoria - Área 

Administrador/2015) O presidente de uma fundação 

da área de ensino e pesquisa afirmou que seu tempo é 

quase todo destinado a representar a fundação em 

cerimônias e solenidades promovidas por 

financiadores públicos e privados e por outras 

instituições de ensino e pesquisa, no Brasil e em outros 

países. O presidente desempenha, precipuamente, um 

papel: 

(A) informacional, de disseminador; 

(B) interpessoal, de símbolo; 

(C) informacional, de porta-voz; 

(D) interpessoal, de líder; 

(E) informacional, de monitor. 

11) (FGV/DPE RO - Analista da Defensoria Pública - 

Área: Analista em Administração/2015) Em uma 

equipe de trabalho de cinco pessoas, um dos membros 

se destaca pela preocupação com o estabelecimento 

de regras e por ser detalhista sobre quase todos os 

aspectos do trabalho realizado – chegando, às vezes, a 

passar longo tempo verificando relatórios produzidos 

por outros membros da equipe. Ele afirma que sua 

intenção é que “os erros e imprecisões sejam evitados, 

para que a própria equipe não se prejudique”. O papel 

que esse membro da equipe desempenha é o de: 

(A) conector; 

(B) relator/conselheiro; 

(C) defensor/mantenedor; 

(D) controlador/inspetor; 

(E) conclusor/produtor. 

12) (FGV/Câmara de Salvador - Analista Legislativo 

Municipal - Área Administrativa/2018) Um vereador 

responsável por um projeto de criação de uma escola 

relatou que a maior parte das suas atividades refere-se 

a divulgar para a sociedade o que ocorre dentro do 

projeto, como, por exemplo, o andamento das obras. 

O vereador desempenha, essencialmente, um papel: 



(A) de informação, como monitor; 

(B) de informação, como porta-voz; 

(C) de informação, como disseminador; 

(D) de decisão, como controlador de distúrbios; 

(E) de decisão, como negociador. 

13) (FGV/TRT 12 - Técnico Judiciário - Área: 

Administrativa/2017) Um diretor de uma empresa 

declarou que a maior parte do seu tempo é dedicada à 

identificação e ao desenvolvimento de novos projetos 

de negócio. O diretor desempenha, destacadamente, 

um papel: 

(A) decisório, de empreendedor; 

(B) informacional, de monitor; 

(C) decisório, de administrador de recursos; 

(D) interpessoal, de líder; 

(E) informacional, de disseminador. 

14) (FGV/CGU – Técnico Federal de Controle/2022) 

Frederico é coordenador de Tecnologia da Informação 

(TIC) em um importante órgão da Administração 

Pública Federal. Recentemente, ele participou de uma 

das mais importantes conferências sobre inovações 

tecnológicas voltadas para o setor público. Sua 

participação tinha como objetivo buscar informações 

sobre novas tecnologias e analisar iniciativas de TIC de 

outros órgãos a fim de comparar com as práticas 

internas do órgão em que trabalha. Ao participar da 

referida conferência, Frederico desempenhou o 

seguinte papel do administrador:  

(A) monitor;  

(B) elemento de ligação;  

(C) porta-voz;  

(D) empreendedor;  

(E) símbolo. 

 

 

 

 


