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AULA 01 - Funções da administração, o processo administrativo. 

Currículo da Autora: Curso elaborado pela professora Andressa Taketa 

graduada em Administração pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) e 

pós-graduada em Gerenciamento de Projetos pela FGV. Ocupa o cargo de 

Analista Legislativo – Especialidade: Administração da Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro. Algumas das aprovações: 1º lugar no cargo de Analista 

Legislativo na CMRJ, 1º lugar no cargo de Analista de Ciência e Tecnologia 

no CNEN, 2º lugar no cargo de Analista de Gestão Empresarial no SERPRO, 

8º lugar em Supervisor de Pesquisas no IBGE, 17º lugar no cargo de 

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade 

Industrial no INPI e 13º lugar no cargo de Escriturário no Banco do Brasil. 

 

APRESENTAÇÃO 

 Olá, pessoal! Meu nome é Andressa Taketa, trabalharei com vocês 

a disciplina de ADMINISTRAÇÃO para o concurso de ESPECIALISTA 

LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR para qualquer área de 

formação da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - ALERJ. 

Atenção: Esta é uma aula demonstrativa, a versão completa desta 

aula apenas será disponibilizada após a efetivação da matrícula. 

 Este curso será composto de dez aulas conforme a divisão do 

quadro a seguir: 

AULA CONTEÚDO POSTAGEM 

AULA 1 
Funções da administração, o processo 

administrativo. 
16/09 

AULA 2 Planejamento estratégico. 16/09 

AULA 3 

Controle administrativo e indicadores de 

desempenho. Eficiência; eficácia; 

efetividade. 

23/09 
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AULA 4 Qualidade. 23/09 

AULA 5 

Gestão de projetos: conceitos, 

fundamentos, ciclo de vida, ferramentas, 

benefícios. 

30/09 

AULA 6 

Gestão patrimonial e de estoque: princípios, 

objetivos, políticas de estoque. Controle e 

avaliação dos níveis de estoque: reposição, 

estoque mínimo, giro do estoque. Lote 

econômico. 

06/10 

AULA 7 
Qualidade na administração pública. O 

Modelo de Excelência em Gestão Pública.  
13/10 

AULA 8 

Gestão por resultados na administração 

pública: fundamentos, conceitos, 

ferramentas, avaliação de desempenho e 

resultados, indicadores de avaliação de 

desempenho. 

13/10 

AULA 9 

Contratos administrativos: conceitos, 

características, formalização e fiscalização 

do contrato. Aspectos orçamentários e 

financeiros da execução do contrato. Sanção 

administrativa. Equilíbrio econômico-

financeiro. Garantia contratual. Alteração do 

objeto. 

30/09 

AULA 10 

Licitação pública: princípios; modalidades; 

dispensa; inexigibilidade; pregão; contratos 

e compras. 

30/09 
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1. FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

  

 1.1. Conceitos 

Vivemos numa sociedade composta por organizações de vários tipos. 

Após a revolução industrial, as organizações tornaram-se muito complexas, 

precisando ser administradas, ou seja, conduzidas racionalmente em suas 

atividades. 

Organização: Sistema de recursos que procura realizar algum tipo 

de objetivo ou conjunto de objetivos. Recursos humanos e não humanos, 

como: materiais, financeiros, tecnológicos, mercadológicos, etc.. Além de 

objetivos e recursos, as organizações têm dois outros componentes  

principais:  processos  de transformação e divisão do trabalho. 

Administração: Processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o 

uso de recursos e competências a fim de alcançar objetivos organizacionais. 

A palavra administração vem do latim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad - direção, tendência para 

Minister - subordinação ou obediência 

 

Processo de alcançar objetivos pelo trabalho e 

intermédio de pessoas e outros recursos organizacionais, ou 

seja, fazer as coisas através das pessoas. 
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       Como cai em prova: 

(CESPE/2012/PRF/Técnico de Nível Superior) 

Uma organização é composta por um sistema de recursos, por objetivos 

específicos, pelos processos de transformação e divisão de trabalho, por 

fornecedores e clientes. 

 Resposta: Errado 

Conforme Maximiano: "uma organização é uma combinação de esforços 

individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de 

uma organização torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que 

seriam inatingíveis para uma pessoa." 

A organização é a soma de pessoas, recursos financeiros, máquinas, 

recursos materiais atuando de forma conjunta para o alcance de objetivos 

comuns. De acordo com Chiavenato para que uma organização possa 

existir deve atender aos seguintes pré-requisitos: existirem pessoas aptas 

a se comunicarem, atuarem de forma conjunta e atingirem um objetivo 

comum. 

  

1.2. Níveis da Administração  

 

                                                 Nível Estratégico – Também                     

      chamado de nível Institucional,                        

      ocupado pela alta cúpula que definem 

      as ações estratégicas da organização. 

      Nível Tático – Ocupado pela   

      gerência, que traduz as estratégias  

      em ações para que o nível   

      operacional execute. 

      Nível Operacional – Ocupado pelos  

      supervisores e operários que   

       executarão as tarefas. 
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2. FUNÇÕES DO ADMINISTRADOR 

  

 2.1. Habilidades necessárias ao Administrador 

O sucesso do Administrador depende do seu modo de agir, suas 

atitudes, conhecimentos, habilidades, competências, personalidade e 

filosofia de trabalho. 

Habilidade: Capacidade de transformar conhecimentos em ação e 

que resulta em um desempenho desejado. 

Para Katz, existem três habilidades importantes para o 

administrador: 

Habilidades Técnicas: Conhecimento especializado e facilidade na 

execução de técnicas relacionadas com o trabalho e com procedimentos de 

realização. 

Habilidades Humanas: Capacidade de comunicar, motivar, 

coordenar, liderar e resolver conflitos pessoais ou grupais. 

Habilidades Conceituais: Visão da organização como um todo, 

facilidade em trabalhar com ideias e conceitos, teorias e abstrações. 

Assim, percebemos que os supervisores de uma organização 

precisam de muita habilidade técnica para operacionalizar as tarefas, 

razoável habilidade humana para comunicar aos operários a execução das 

operações, e pouca habilidade conceitual, apenas para entender os 

objetivos estratégicos. Já os gerentes devem ter as três habilidades 

equilibradas, pois devem entender os objetivos organizacionais e comunicar 

ao nível operacional os transformando em ações. A alta direção por sua vez 

deve ter predominantemente habilidades conceituais para definir as 

estratégias da empresa, habilidades humanas para traduzi-las aos 

colaboradores e pouca habilidade técnica. Cada vez que um Administrador 

sobe de nível hierárquico ele deve desenvolver mais suas habilidades 

conceituais para não limitar sua empregabilidade 
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Empregabilidade - Capacidade que uma pessoa tem para conquistar 

e manter um emprego. 

 

 

 

                    Alta Direção 

 

 

                        Gerência 

 

 

   Supervi 

      São 

 

 

 

Fonte Chiavenato 2011 

 

       Como cai em prova: 

(CESPE/2013/SEGER-ES/Analista do Executivo: Administração) 

Robert Katz estabelece quais são as habilidades adequadas a cada nível 

gerencial das organizações e determina a correlação entre esses diferentes 

níveis de gerência. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. 

a) De acordo com Katz, na gerência intermediária, as habilidades técnicas 

e humanas devem ser enfatizadas. 

b) As habilidades conceituais são imprescindíveis na supervisão de primeira 

 

 

 

                      Habilidades                                               
Conceituais  

 
 
 
 
 

  Habilidades  
Humanas  

     
 
 
 

Habilidades 
Técnicas  

 

Execução das Operações Fazer e Executar 

 

Nível Operacional 

Nível Intermediário 

Nível Institucional 
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linha, justamente porque tratam da compreensão básica de conceitos. 

c) A alta administração das organizações devem ter habilidades técnicas de 

níveis elevados. Essas habilidades têm papel determinante na 

administração superior. 

d) Os cargos de níveis hierárquicos mais elevados prescindem de 

habilidades humanas para o exercício de suas atividades. 

e) A gerência intermediária pressupõe equilíbrio entre as habilidades 

conceituais, humanas e técnicas. 

Resposta: Letra E 

a) Errada. Devem ser equilibradas. 

b) Errada. As habilidades técnicas são imprescindíveis na supervisão 

porque tratam da execução operacional. 

c) Errada. A alta administração deve ter habilidades conceituais 

elevadas que permite ver a organização como um todo e traçar sua 

estratégia. 

d) Errada. Os cargos de níveis elevados não prescindem (dispensam) 

de habilidades humanas, pelo contrário devem ter habilidades 

humanas para comunicar suas ideias. 

 

 2.2. As competências do Administrador 

 

Essas três habilidades requerem certas competências pessoais para 

serem colocadas em êxito. 

Competências: Qualidade de quem é capaz de analisar uma 

situação, apresentar soluções e resolver assuntos ou problemas. 
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As competências duráveis do Administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2011) 

 

       Como cai em prova: 

(FEPESE/2014/MPE-SC/Analista do Ministério Público) 

O conceito de competência é explicado pela teoria administrativa como 

o(a): 

  a) Capacidade de gerar lucro. 

  b) Conjunto de conhecimentos. 

  c) Conjunto de fatores que fazem parte da personalidade. 

CONHECIMENTO PERSPECTIVA JULGAMENTO ATITUDE 

SABER 
- Know-how              
-Aprender a aprender 
- Ampliar 
conhecimento 
- Transmitir 
conhecimento 
- Compartilhar 
conhecimento 

 

SABER FAZER 
- Aplicar o 
conhecimento  
- Visão Global e 
sistêmica 
- Resolver problemas 
- Saber fazer bem 
- Trabalhar com os 
outros 
- Proporcionar 
soluções 

 

SABER ANALISAR 
- Avaliar a situação  
- Obter dados e 
informações 
- Ter espírito crítico 
- Julgar os fatos 
- Ponderar com 
equilíbrio  
– Definir 
prioridades 

-  

SABER FAZER 
ACONTECER 

- Atitude 
empreendedora 
- Criatividade e 

inovação 
- Agente de 

mudança 
- Iniciativa e riscos 

- Foco em 
resultados 
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  d) Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. 

  e) Forte apego para a competitividade e motivação. 

  Resposta: Letra D 

  Competência é o conjunto sinérgico do famoso “CHA”: Conhecimento, 

habilidades e atitudes. Na versão mais atualizada do autor Chiavenato é 

acrescentado o julgamento, que é saber analisar cada situação ou 

problema. 

 

 

 2.3. Os dez papéis do Administrador 

 

CATEGORIA PAPEL ATIVIDADE 

INTERPESSOAL 

 

Representação 

Assume deveres cerimoniais e simbólicos, 

representa a organização, acompanha visitantes, 

assina documentos legais 

Liderança 
Dirige e motiva as pessoas, treina, aconselha, 

orienta e se comunica com os subordinados 

Ligação 
Mantém redes de comunicação dentro e fora da 

organização, usa malotes, telefonemas e reuniões. 

INFORMACIONAL 

Monitoração 
Manda e recebe informação, lê revistas e 

relatórios, mantém contatos pessoais 

Disseminação 

Envia informação para os membros de outras 

organizações, envia memorandos e relatórios, 

telefonemas e contatos 

Porta-Voz 
Transmite informações para as pessoas de fora, 

através de conversas, relatórios e memorandos 

DECISORIAL Empreendimento 

Inicia projetos, identifica novas ideias, assume 

riscos, delega responsabilidade de ideias para 

outros 
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Resolução de 

Conflitos 

Toma ação corretiva em disputas ou crises, resolve 

conflitos entre subordinados, adapta o grupo a 

crises e a mudanças 

Alocação de 

Recursos 

Decide a quem atribuir recursos. Programa, orça, 

estabelece prioridades 

Negociação 

Representa os interesses da organização em 

negociações com sindicatos, em vendas, compras 

ou financiamentos 

Fonte: Chiavenato (2011) 

 

       Como cai em prova: 

(FGV/2015/TCM-SP/Agente de Fiscalização- Administração) 

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 

Gabarito: Letra E 

O papel de porta-voz é transmitir informações para as pessoas de fora da 

organização. 
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(CONSULPLAN/2014/CBTU-METROREC/Analista de Gestão - Administrador) 

“Papel significa um conjunto de expectativas da organização a respeito do 

comportamento de uma pessoa. Cada papel representa atividades que o 

administrador conduz para cumprir as funções de planejar, organizar, 

dirigir e controlar.” (Chiavenato, 2003, p. 6.)  

Segundo Chiavenato (2003), podem ser identificados dez papéis específicos 

do administrador, divididos em categorias. Os papéis que envolvem 

eventos em que o administrador deve fazer uma escolha, requerendo tanto 

habilidades humanas quanto conceituais, denominam-se 

  a) decisórios. 

  b) individuais. 

  c) interpessoais. 

  d) informacionais. 

Gabarito: letra A 

a) Os papéis decisórios envolvem eventos e situações em que o 

administrador deve fazer uma escolha ou opção, requerem habilidades 

humanas e conceituais. 

b) Não existe papel individual do administrador. 

c) Os papéis interpessoais representam as relações com outras pessoas e 

estão relacionados às habilidades humanas. 

d) Os papéis informacionais descrevem como o administrador intercambia 

e processa a informação. 
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3. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

 A sequência das funções administrativas: PLANEJAMENTO, 

ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E CONTROLE formam o ciclo ou 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

 A primeira função administrativa é o planejamento que consiste 

em definir os objetivos, analisar a situação, decidir como alcançar os 

objetivos, programar as atividades, estimar os recursos, enfim 

elaborar um plano contendo todas metas, objetivos, diretrizes, 

políticas, recursos, dentre outros. 

Após traçados os objetivos e como chegar neles, a função 

administrativa organização busca agrupar, estruturar e integrar os 

recursos organizacionais, dividindo o trabalho a ser feito e 

designando as pessoas para sua execução, para que possa alcançar 

de maneira eficiente os objetivos organizacionais. 

A função administrativa direção consiste em inspirar e motivar 

os funcionários para que se empenhem em atingir as metas 

organizacionais, envolve o processo decisório, a liderança, motivação 

e comunicação com os subordinados.  

E, por fim a função administrativa controle busca medir e 

corrigir o desempenho, a fim de assegurar que os objetivos 

organizacionais e os planos estabelecidos para alcançá-los sejam 

realizados. 
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Fonte: Chiavenato (2011) 

 

4. PLANEJAMENTO 

 No processo administrativo a função de planejar significa decidir 

no presente os objetivos a se alcançarem no futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2011) 

 

 O Planejamento é a elaboração de um plano contendo todos os 

objetivos e os planos necessários para alcançá-los, portanto define 

onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em 

que sequencia.  

 O planejamento é uma função muito importante nas 

organizações, gerando várias vantagens:  

PLANEJAR 

- Definir objetivos 

- Verificar onde as coisas 

estão hoje 

- Desenvolver premissas 

sobre condições futuras 

- Identificar meios para 

alcançar os objetivos 

- Implementar planos de 

ação necessários 

 

ORGANIZAR 

 

DIRIGIR 

 

CONTROLAR 

PLANEJAR 

- Definir objetivos 

- Verificar onde as 

coisas estão hoje 

- Desenvolver 

premissas sobre 

condições futuras 

- Identificar meios para 

alcançar os objetivos 

- Implementar planos 

de ação necessários 

CONTROLAR 

- Definir padrões 

- Monitorar o 

desempenho 

- Avaliar o 

desempenho 

- Ação corretiva 

DIRIGIR 

- Designar as 

pessoas 

- Coordenar os 

estoques 

- Comunicar  

- Motivar 

- Liderar 

- Orientar 

ORGANIZAR 

- Dividir o trabalho 

- Designar as 

atividades 

- Agrupar as 

atividades em 

órgãos e cargos 

- Alocar recursos 

- Definir 

autoridade e 

responsabilidade 
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 Dá direcionamento e propósito à empresa,  

 Ajuda a concentrar os recursos de modo mais eficiente e eficaz, 

 Ajuda a reduzir as incertezas,  

 Melhora o aproveitamento de oportunidades, 

 Ajuda entender e definir prioridades, 

 Ajuda a alinhar as decisões, 

 Aumenta a velocidade de implementação, 

 Gera motivação e no comprometimento dos membros da 

organização, 

 Possibilita o trabalho em equipe, 

 Melhora a integração e coordenação interdepartamental, 

 Define os parâmetros para acompanhamento e controle. 

 

4.1. Níveis de Planejamento 

Como vimos em nossa primeira aula, a organização se divide 

em níveis hierárquicos e o processo de planejamento acontece em 

todos eles, entretanto de forma diferente em cada um deles, haja 

vista que a preocupação deles é diferente. 

 No nível estratégico, onde estão os presidentes e diretores 

máximos da organização, o planejamento será estratégico 

abrangendo toda organização, em um sentido amplo, com objetivos 

gerais e projetado em longo prazo. 

 Já o nível tático envolve a gerência média da organização, 

nesse nível o planejamento é tático, é um desdobramento do 

abrangendo cada departamento da organização, os objetivos são 

departamentais e projetados para o médio prazo. 

 No nível operacional ocupado pelos supervisores e executores 

diretos das tarefas, o planejamento será operacional, abrangendo 

cada tarefa específica, projetada para o curto prazo. 

 E vamos à tabela comparativa: 
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PLANEJAMENTO CONTEÚDO TEMPO AMPLITUDE 

ESTRATÉGICO 

Genérico, 

sintético e 

abrangente 

Longo 

Prazo 

Macroorientado, aborda a 

empresa como uma totalidade 

TÁTICO 

Menos 

Genérico e 

mais 

detalhado 

Médio 

prazo 

Aborda cada unidade da 

empresa separadamente 

OPERACIONAL 

Detalhado, 

específico e 

analítico. 

Curto 

Prazo 

Microorientado. Aborda cada 

tarefa ou operação apenas. 

Fonte: Chiavenato (2011) 

 

5. ORGANIZAÇÃO 

 

A estrutura organizacional é o modo como organização se 

organiza formalmente, divide os seus trabalhos e suas 

responsabilidades e coordena seus esforços a fim de atingir seus 

objetivos. 

Para organizar uma empresa, alocar os recursos humanos e 

materiais de maneira adequada para se atingir os objetivos alguns 

princípios fundamentais de Organização devem ser considerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE ORGANIZAÇÃO 

1 – DIVISÃO DO TRABALHO 

2 – ESPECIALIZAÇÃO 

3 – HIERARQUIA 

4 – AMPLITUDE ADMINISTRATIVA 
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1 - Divisão do Trabalho 

É a decomposição do trabalho em tarefas a fim de se atingir 

melhor produtividade, melhor rendimento dos funcionários e redução 

dos custos de produção. 

 

2 – Especialização 

A especialização é consequência da divisão do trabalho, cada 

cargo passa a ter funções específicas e especializadas, o 

aperfeiçoamento da tarefa pelo funcionário o leva a executá-las mais 

rápida contribuindo com a eficiência organizacional. 

 

3 - Hierarquia 

A divisão do trabalho faz com que existam várias funções 

dentro da organização, como as funções de comando que dirigem as 

pessoas que exercem funções de execução, dentre outras. Dessa 

forma, existe uma hierarquia que divide a organização em níveis de 

autoridade, quanto mais o administrador sobe de nível hierárquico 

aumenta sua autoridade, esse é o chamado princípio escalar. 

a) Autoridade 

A autoridade é atribuída ao cargo e não às pessoas. Os 

subordinados aceitam a autoridade dos superiores por acreditarem 

que eles têm um poder legítimo. Ela flui do nível institucional ao nível 

operacional, ou seja, quanto mais alta a posição do administrador na 

estrutura hierárquica, mais autoridade ele tem. 

b) Responsabilidade 

É o dever de desempenhar a tarefa que lhe foi designada. A 

autoridade emana do superior para o subordinado, já a 

responsabilidade é a obrigação exigida do subordinado para que 

realize seus deveres.  

c) Delegação  

É a transferência de autoridade e responsabilidade para 

posições inferiores na organização. 
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4 – Amplitude Administrativa 

Chamada também de amplitude de comando e amplitude de 

controle, é o número de subordinados que um administrador pode 

supervisionar. 

Em organizações achatadas com menos níveis hierárquicos, a 

amplitude administrativa é maior, pois o administrador passa ter um 

número maior de subordinados. 

 

       Como cai em prova: 

(CESGRANRIO/2009/IBGE/Agente Censitário) 

O processo de delegação corresponde à(ao) 

  a) disposição dos indivíduos em uma ordem, de acordo com seu 

poder crescente de decisão. 

  b) localização da autoridade de decisão próxima ao topo da 

organização. 

  c) transferência de poder de decisão sobre tarefas específicas para 

posições inferiores na hierarquia. 

  d) dever de um funcionário desempenhar uma atividade que lhe 

foi atribuída. 

  e) direito formal dos gerentes em tomar decisões e alocar 

recursos para alcançar resultados desejados pela organização. 

Resposta: C. 

 a) Conceito de hierarquia. 

 b) Conceito de centralização. 

 d) Conceito de responsabilidade. 

e) Conceito de autoridade. 
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5.1. Centralização e Descentralização 

Centralização e descentralização significam em que nível 

hierárquico as decisões são tomadas, ou seja, numa organização 

centralizada as decisões são tomadas na cúpula da organização, já na 

organização descentralizadas as decisões podem ser tomadas em 

vários níveis hierárquicos. 

Vamos ver as vantagens e desvantagens de se centralizar ou 

descentralizar as decisões: 

CENTRALIZAÇÃO 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

1. As decisões são tomadas por 

administradores que têm a visão 

global da empresa. 

1. As decisões são tomadas na 

cúpula, distante dos fatos. 

2. Os tomadores de decisão que 

ocupam o topo são mais bem 

treinados e preparados. 

2. Os tomadores de decisão no topo 

têm pouco contato com as pessoas e 

situações envolvidas 

3. As decisões são mais consistentes 

com os objetivos organizacionais. 

3. As linhas de comunicação ao 

longo da cadeia escalar provocam 

demora e maior custo operacional. 

4. A centralização elimina esforços 

duplicados de vários tomadores de 

decisão e reduz custos operacionais. 

4. As decisões passam pela cadeia 

escalar, envolvendo pessoas 

intermediárias e possibilitando 

distorções e erros pessoais no 

processo de comunicação das 

decisões. 

5. Funções como compras, 

permitem maior especialização e 

vantagem econômica. 

 

 

 

 

 



 
www.thcursos.com.br 

 

CURSO EM PDF – ADMINISTRAÇÃO  

ALERJ 2016 
Prof. Andressa Taketa 

 
 

20 
 

DESCENTRALIZAÇÃO 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

1. As decisões são tomadas mais 

rapidamente pelos próprios 

executores da ação. 

1. Pode ocorrer falta de informação 

e coordenação entre os 

departamentos envolvidos. 

2. Tomadores de decisão são os que 

têm mais informações sobre a 

situação. 

2. Maior custo pela exigência de 

melhor seleção e treinamento dos 

administradores médios. 

3. Maior participação no processo 

decisório promove motivação e 

moral elevado entre os 

administradores médios. 

3. Risco da subobjetivação: os 

administradores podem defender 

mais os objetivos departamentais do 

que os empresariais. 

4. Proporciona excelente 

treinamento para os administradores 

médios. 

4. As políticas e procedimentos 

podem variar enormemente nos 

diversos departamentos. 

 

 

 

       Como cai em prova: 

(FCC/2015/CNMP/Analista do CNMP) 

Sobre centralização e descentralização das organizações, considere:  

I. A descentralização possui como desvantagens: tendência ao 

desperdício e de esforços e dificuldade de responsabilização.  

II. Há uma competição positiva entre as unidades de organizações 

descentralizadas.  

III. As vantagens de organizações centralizadas são: uniformidade 

de procedimentos e rapidez na comunicação vertical. 
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IV. Se o pessoal em níveis inferiores da organização estiver 

tomando muitas decisões, permanecerá um alto grau de 

centralização.  

Está correto o que consta APENAS em 

  a) II e IV. 

  b) III e IV. 

  c) I, II e III. 

  d) I e IV. 

  e) II e III. 

Resposta: C 

I Certo. A descentralização faz com que várias pessoas na 

organização tenham o poder de tomar decisões, portanto há uma 

tendência ao desperdício de esforços porque duas pessoas 

diferentes podem estar tomando decisões para situações parecidas. 

Além disso, o fato de várias pessoas tomarem decisões gera 

dificuldade no controle por esses atos. 

II Certo. Como as decisões são tomadas nas unidades há uma 

competição entre elas, inclusive pode gerar uma desvantagem que 

é a defesa dos objetivos departamentais acima dos organizacionais. 

III Certo. A uniformidade de procedimentos facilita a tomada de 

decisões. Há rapidez na comunicação vertical, pois a decisão é 

tomada pelo alto nível e comunicada ao resto da organização sem 

muitos questionamentos. Quando a organização é descentralizada o 

processo decisório é mais lento, pois a comunicação acaba 

perpassando pela organização. 
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IV Errado. Ao contrário, será um alto grau de descentralização.  

 

 5.2. Tipos de Organização 

 Essa parte da matéria é recorrente em provas, parece confuso 

porque vários autores classificam e nomeiam de maneiras diversas os 

desenhos estruturais das organizações, alguns chamam de 

organizações, outros de estrutura. Vamos então descomplicar e 

entender isso! 

 A organização formal consiste na forma que ela irá se 

organizar, ou seja, como estabelecerá suas camadas hierárquicas, 

como serão distribuídos os cargos e tarefas no organograma 

(representação gráfica dos cargos da organização), como serão 

estabelecidas as linhas de comunicação e as cadeias de comando, e 

as diversas ligações entre chefes e subordinados, com a finalidade de 

alcançar os objetivos organizacionais. 

 

5.2.1. Organização Linear 

É a forma estrutural mais simples e mais antiga, é constituída 

de linhas diretas de autoridade e responsabilidade entre superior e 

subordinado. 

Características: 

• Autoridade linear ou única: autoridade única do chefe 

sobre seu subordinado, unidade de comando; 

•  Linhas formais de comunicação: comunicação feita 

através de linhas existentes no organograma;  

• Centralização das decisões: autoridade máxima centraliza 

todas as decisões; 

• Formato piramidal: devido à centralização no topo e à 

autoridade dos superiores em relação aos subordinados. 
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 ESTRUTURA LINEAR 

 

ORGANIZAÇÃO LINEAR 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

1. Estrutura simples e de fácil 

compreensão. 

1. Estabilidade e constância das 

relações formais.  

2. Clara delimitação das 

responsabilidades dos órgãos. 

2. Autoridade baseada no comando 

único, pode se tornar autocrática. 

3. Facilidade de implementação. 3.Exagera a função de chefia, o 

chefe sabe de tudo e faz tudo. 

4. Estabilidade. 4. A unidade de comando faz o 

chefe generalista, ele acaba não se 

especializando. 

5. Tipo de organização indicado para 

pequenas empresas. 

6. Quando a empresa cresce 

dificulta as linhas formais de 

comunicação. 

 7. As comunicações tornam-se 

demoradas e sujeitas a distorções. 

 

 

GERÊNCIA GERÊNCIA 

EXECUÇÃO 
 

EXECUÇÃO  

DIRETOR 
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5.2.2. Organização Funcional 

A organização é dividida pelas principais funções, como 

Produção, Marketing, Finanças, Recursos Humanos e etc. Aplica-se o 

princípio funcional ou da especialização das funções.  

Características: 

• Autoridade funcional, cada subordinado se reporta a 

muitos superiores em função da especialidade de cada 

um. 

• Linhas diretas de comunicação, não há necessidade de 

intermediação. 

• Descentralização das decisões, as decisões são delegadas 

aos cargos especializados; 

• Ênfase na especialização, separação de funções de acordo 

com a especialidade. 

 

 

 

 

  

ESTRUTURA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETING PRODUÇÃO FINANÇAS RECURSOS 

HUMANOS 

PRESIDENTE 
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ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

1. Facilita o aperfeiçoamento dos 

funcionários em suas especialidades 

1. Estimula a visão limitada dos 

objetivos organizacionais.  

2. Facilita a comunicação dentro das 

áreas funcionais. 

2. Dificulta a coordenação e 

comunicação entre os 

departamentos. 

3. Economia de escala e 

aproveitamento de recursos. 

3. Diminui a rapidez de respostas 

aos desafios externos. 

4. Facilita a centralização das 

decisões referentes ao mesmo setor. 

4. Dificulta a responsabilização pelos 

problemas organizacionais. 

Fonte: Sobral e Peci (2008) 

 

5.2.3. Organização Linha-Staff 

É a combinação da organização linear com a funcional, pode ser 

chamada de hierárquico-consultivo. 

Características: 

• Fusão da estrutura linear com a estrutura funcional; 

• Coexistência entre linhas formais e diretas de 

comunicação, linhas formais entre superior e subordinado 

e linhas diretas entre a assessoria e suporte; 

• Separação entre órgãos operacionais e de apoio; 

• Mantém o princípio da hierarquia que assegura o 

comando e disciplina, enquanto a especialização – staff – 

fornece serviços de consultoria. 
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ESTRUTURA LINHA-STAFF 

 

ORGANIZAÇÃO LINHA-STAFF 

  VANTAGENS DESVANTAGENS 

1. Assegura assessoria especializada 

e inovadora mantendo o princípio de 

autoridade única. 

1. Conflitos entre órgãos de linha e 

de staff.  

2. Autoridade conjunta e 

coordenada dos órgãos de linha e 

órgãos de staff. 

2. A assessoria apresenta custos 

elevados para empresa. 

 

       Como cai em prova: 

(EXATUS/2012/DETRAN/Administrador) 

Relacione os tipos de organização decorrentes da abordagem 

neoclássica e as suas características:  

1 - Organização Linear 

2 – Organização Funcional 

(   )Centralização das decisões 

(   ) Linhas diretas de comunicação 

(   ) Ênfase na especialização 

(   ) Linhas formais de comunicação 

(   ) Descentralização das decisões 

MARKETING PRODUÇÃO FINANÇAS 

ASSESSORIA 

JURÍDICA 

PRESIDENTE 
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(   ) Aspecto Piramidal 

A sequência correta de cima para baixo é:  

 

  a) 2, 1, 1, 2, 1, 2.  

  b) 1, 2, 2, 1, 2, 1.  

  c) 2, 2, 1, 2, 1, 2.  

  d) 1, 1, 2, 1, 2, 1.  

Resposta: B 

Características da organização linear: autoridade linear ou única; 

linhas formais de comunicação; centralização das decisões; 

formato piramidal. 

Características da Organização funcional: autoridade funcional; 

linhas diretas de comunicação; descentralização das decisões; 

ênfase na especialização.  

 

 5.2.4. Estrutura Divisional 

 Conforme as empresas crescem, desenvolvem produtos 

diversificados, atendem a novos mercados, países diferentes, surge a 

necessidade de novos tipos de organização.  

 Na estrutura divisional, as tarefas e recursos são alocados em 

divisões de acordo com os produtos, clientes ou mercados mais 

importantes para a organização.  

 Cada divisão funciona de maneira autônoma, conta com seu 

próprio setor de produção, de marketing, dentre outros, entretanto as 

funções de apoio ainda concentram-se na matriz, assim como os 

resultados são cobrados por ela. 
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ESTRUTURA DIVISIONAL 

ORGANIZAÇÃO DIVISIONAL 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

1. Permite melhor distribuição de 

riscos, pela relativa descentralização 

que proporciona. 

1. Pode gerar maior preocupação 

com os resultados da divisão do que 

da empresa como um todo  

2. Gera um aumento na velocidade 

de resposta aos desafios externos. 

2. Redundância de recursos, pois 

cada divisão cria sua estrutura. 

3. Facilita a avaliação de 

desempenho de cada unidade. 

3. Pode gerar disputa entre as 

divisões por recursos da empresa. 

4. Possibilita maior proximidade com 

o cliente e sua demanda. 

4. Gera menor desenvolvimento 

técnico, pois os departamentos 

funcionais das divisões são menores. 

Fonte: Sobral e Peci (2008) 

 

        3.2.5. Estrutura Matricial 

 É um modelo híbrido que comporta a estrutura funcional e uma 

estrutura horizontal que pode ser por produto, processo ou projeto. 

 Nesse modelo a autoridade é dual, pois o funcionário responde 

a dois chefes, o chefe funcional e o chefe que está coordenando um 

MARKETING 

PRODUÇÃO PRODUÇÃO 

ASSESSORIA 

CONTÁBIL 

PRESIDENTE 

ASSESSORIA DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

BEBIDAS ALIMENTOS 

MARETING 

PRODUTOS DE 

LIMPEZA 

PRODUÇÃO 

JURÍDICA 

MARKTING 
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projeto, por exemplo. Esse tipo de estrutura se opõe ao princípio da 

unidade de comando de Fayol. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESTRUTURA MATRICIAL 

 

ORGANIZAÇÃO MATRICIAL 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

1. Orientação para os resultados. 1. Pode gerar conflito entre os 

comandos. 

2. Diminui as barreiras entre os 

departamentos, permitindo mais 

cooperação e troca de 

conhecimentos interna. 

2. Pode demandar mais tempo para 

tomada de decisões. 

       Como cai em prova: 

(INSTITUTO AOCP/2014/UFPB/Assistente Administrativo) 

Assinale a alternativa que apresenta o tipo de estrutura 

organizacional que tem por essência a combinação das formas de 

departamentalização funcional e de produto ou projeto na mesma 

FUNCIONÁRIO 

FUNCIONÁRIO FUNCIONÁRIO 

PROJETO 2 

PROJETO 1 

DIRETOR DE 

MARETING 

DIRETOR DE 

PRODUÇÃO 

FUNCIONÁRIO 

DIRETOR DE 

FINANÇAS 

FUNCIONÁRIO 

JURÍDICA 

FUNCIONÁRIO 

PRESIDENTE 
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estrutura organizacional. 

  a) Estrutura organizacional linha e staff. 

  b) Estrutura organizacional horizontalizada. 

  c) Estrutura organizacional verticalizada. 

  d) Estrutura organizacional matricial. 

  e) Estrutura organizacional informal. 

  Resposta: D 

  A estrutura matricial funciona como uma matriz no sentido de 

promover bipolaridade de atuação e de comando gerando inovação e 

agilidade.  

  a) A estrutura organizacional linha e staff é a combinação da 

organização linear com a funcional, pode ser chamada de 

hierárquico-consultivo. 

  b) Estrutura organizacional horizontalizada é estrutura que 

aumenta o número de órgãos especializados no mesmo nível 

hierárquico 

  c) Estrutura organizacional verticalizada, é o oposto da 

horizontalizada, aumenta-se os níveis hierárquicos e diminui os 

órgãos especializados em mesmo nível. 

  e) Estrutura organizacional informal é quando a estrutura não é 

composta de regras, normas procedimentos, hierarquia, cargos, é 

muito difícil existir uma organização assim, toda empresa necessita 

de um mínimo de organização formal. 

 

5.2.6 Estrutura em Rede 

 Atualmente com as complexas transformações temos acesso 

ilimitado às informações, esse contexto exigiu mudanças nas 

estruturas das organizações. A nova estrutura necessita ser mais 

flexível, apta a adaptar-se às mudanças constantes e deve estar 
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conectada com o mundo e com ele trocando informações 

continuamente. 

 Dessa forma, as organizações encontram um novo modelo 

estrutural, a estrutura em rede, que permite que ela foque em suas 

competências essenciais e estabeleçam parcerias com outras 

organizações nas demais necessidades organizacionais. 

 Assim, com esse conceito de interdependência, há a 

substituição da hierarquia e do comando, pela parceria com diversas 

organizações e outros atores.  

 As principais vantagens e desvantagens deste tipo de estrutura 

são: 

ESTRUTURA EM REDE 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

1. Flexibilidade e adaptabilidade das 

organizações às mudanças. 

 

1. Dificulta o controle global, pois a 

organização passa a depender de 

outras empresas. 

2. Estimula a competitividade global. 2. Maior incerteza, pois a empresa 

não detêm mais todas operações. 

3. Reduz custos administrativos, 

pois descentraliza atividades da 

organização.  

3. Perda de um parceiro estratégico 

pode causar grande impacto 

negativo. 

4. Reduz níveis hierárquicos. 4. Dificuldade de criar uma cultura 

organizacional forte. 

 

       Como cai em prova: 

 (CESPE/2014/ICMBIO/Analista Administrativo) 

A respeito das estruturas organizacionais, julgue os itens seguintes.  

A afirmação “Chega-se mais longe cooperando do que espiando o 

vizinho” evidencia a estrutura horizontal ou em rede, segundo a qual 
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as organizações se centram em suas competências essenciais e 

complementam suas habilidades com outras organizações parceiras. 

Resposta: C 

 Nas estruturas em rede, as organizações centram-se em suas 

principais competências, competências essenciais, e terceirizam as 

outras atividades a parceiros, que não estarão necessariamente na 

mesma estrutura física, região ou território, formando assim redes 

de cooperação entre parceiros. 

 

 

 

5.3. Departamentalização 

Departamento significa uma área, divisão ou setor, no qual são 

desenvolvidas atividades específicas.  

Quando a empresa cresce e se torna complexa as atividades 

ficam mais difíceis de ser supervisionadas, portanto surge a 

Departamentalização como forma de se agrupar atividades 

homogêneas em cada unidade para melhor coordenação dessas 

atividades pela organização. 

Numa organização pode haver vários tipos de 

departamentalização. 

Vamos estudar os principais tipos de departamentalização: 

5.3.1. Departamentalização por funções 

As atividades da empresa são agrupadas por atividades ou 

funções principais, a divisão do trabalho é feita pela especialidade.  
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Departamentalização Funcional 

 

5.3.2. Departamentalização por produto 

As atividades são agrupadas pelo resultado quanto a produtos 

ou serviços. A divisão de trabalho por linhas de produtos/serviços. 

Orientação para resultados. 

 

 

 

 

 

  

 

Departamentalização por produtos. 

5.3.3. Departamentalização por clientes 

As atividades são agrupadas de acordo com o cliente, torna-se 

necessária quando a empresa atende clientes de diferentes tipos e 

tamanhos que têm necessidades diferentes. 

 

MARKETING PRODUÇÃO 

DIRETOR 

SETOR DE  

BEBIDAS 

SETOR DE 

ALIMENTOS 

 

DIRETOR 



 
www.thcursos.com.br 

 

CURSO EM PDF – ADMINISTRAÇÃO  

ALERJ 2016 
Prof. Andressa Taketa 

 
 

34 
 

 

 

 

 

 

Departamentalização por clientes 

5.3.4. Departamentalização por localização 

As atividades são agrupadas conforme localização geográfica ou 

territorial. 

 

 

 

 

Departamentalização por localização. 

5.3.5. Departamentalização por processos 

As atividades são agrupadas por fases do processo, do produto 

ou da operação.  

 

 

 

 

Departamentalização por processos 

 

VAREJO ATACADO 

 

DIRETOR 

 

ZONA NORTE ZONA SUL 

 

DIRETOR 

 

ACABAMENTO PRODUÇÃO 

 

DIRETOR 

 

EMBALAGEM 



 
www.thcursos.com.br 

 

CURSO EM PDF – ADMINISTRAÇÃO  

ALERJ 2016 
Prof. Andressa Taketa 

 
 

35 
 

5.3.6. Departamentalização por projetos 

As atividades são agrupadas em função de saídas ou resultados 

quanto a um ou mais projetos, para isso a estrutura organizacional 

deve ser flexível e adaptável às circunstâncias do projeto.  

Normalmente são empresas que trabalham com grandes produtos, 

por exemplo, construtora naval. 

 

 

 

 

Departamentalização por projetos. 

As provas costumam cobrar as vantagens e desvantagens de 

cada tipo de departamentalização, então para melhor visualização e 

memorização vamos estudar o quadro comparativo com as vantagens 

e desvantagens de cada tipo de departamentalização. 

TIPOS DE 

DEPARTAMENTALIZAÇÃO 
CARACTERÍSTICAS VANTAGENS DESVANTAGENS 

FUNCIONAL 

Agrupamento por 

atividades ou 

funções 

principais. 

Divisão do 

trabalho interna 

por 

especialidade.  

Auto-orientação, 

Introversão. 

- Maior utilização 

de pessoas 

especializadas e 

recursos.  

-Adequada para 

atividade 

continuada, 

rotineira e 

estabelecida a 

longo prazo. 

-Pequena 

cooperação 

interdepartamental.  

- Contraindicada 

para circunstâncias 

ambientais 

imprevisíveis e 

mutáveis.  

 

PRODUTOS OU 

SERVIÇOS 

Agrupamento por 

resultados quanto 

a produtos ou 

serviços. Divisão 

de trabalho por 

linhas de 

produtos/serviços. 

- Define 

responsabilidade 

por produtos ou 

serviços, facilitando 

a avaliação dos 

resultados.  

- Enfraquecimento 

da especialização. 

- Alto custo 

operacional pela 

duplicação das 

especialidades.  

PROJETO 2 PROJETO 1 

 

PROJETO 3 

DIRETOR 
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Ênfase nos 

produtos e 

serviços.  

Orientação para 

resultados. 

- Melhor 

coordenação 

interdepartamental.  

- Maior 

flexibilidade.  

- Facilita inovação. 

Ideal para 

circunstâncias 

mutáveis. 

- Contraindicada 

para circunstâncias 

estáveis e 

rotineiras. - 

Enfatiza 

coordenação em 

detrimento da 

especialização.  

 

GEOGRÁFICA OU 

TERRITORIAL 

Agrupamento 

conforme 

localização 

geográfica ou 

territorial.  

Ênfase na 

cobertura 

geográfica.  

Orientação para o 

mercado.  

Extroversão  

 

- Maior 

ajustamento às 

condições locais ou 

regionais. 

- Fixa 

responsabilidade 

por local ou região, 

facilitando a 

avaliação. 

- Ideal para firmas 

de varejo. 

- Enfraquece a 

coordenação (seja 

planejamento, 

execução e 

controle) 

- Enfraquecimento 

da especialização. 

 

 

CLIENTELA 

Agrupamento 

conforme o tipo 

ou tamanho do 

cliente ou 

comprador. 

Ênfase no cliente. 

Orientação 

extroversiva mais 

voltada para o 

cliente do que 

para si mesma. 

- Predispõe a 

organização para 

satisfazer às 

demandas dos 

clientes.  

- Ideal quando o 

negócio depende 

do tipo ou tamanho 

do cliente.  

- Fixa 

responsabilidade 

por clientes. 

- Torna secundárias 

as demais 

atividades da 

organização (como 

produção ou 

finanças).  

- Sacrifica os 

demais objetivos 

da organização 

(como 

produtividade, 

lucratividade, 

eficiência etc.)  

PROCESSOS 

Agrupamento por 

fases do 

processo, do 

produto ou da 

operação.  

Ênfase na 

tecnologia 

utilizada.  

Enfoque 

introversivo. 

- Melhor arranjo 

físico e disposição 

racional dos 

recursos.  

- Utilização 

econômica da 

tecnologia.  

- Vantagens 

econômicas do 

processo.  

- Ideal quando a 

tecnologia e os 

- Contraindicada 

quando a 

tecnologia sofre 

mudanças e 

desenvolvimento 

tecnológico. 

- Falta de 

flexibilidade e 

adaptação a 

mudanças 
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produtos são 

estáveis e 

permanentes. 

PROJETOS 

Agrupamento em 

função de saídas 

ou resultados 

quanto a um ou 

mais projetos.  

Requer estrutura 

organizacional 

flexível e 

adaptável às 

circunstâncias do 

projeto.  

Requer alto grau 

de coordenação 

entre órgãos para 

cada projeto 

- Ideal quando a 

concentração de 

recursos é grande e 

provisória e quando 

o produto é de 

grande porte.  

- Orientada para 

resultados 

concretos.  

- Alta concentração 

de recursos e 

investimentos, com 

datas e prazos de 

execução: 

Adaptação ao 

desenvolvimento 

técnico.  

- Ideal para 

produtos altamente 

complexos. 

- Concentra 

pessoas e recursos 

em cada projeto 

provisoriamente.  

- Quando termina 

um projeto, há 

indefinição quanto 

a outros.  

- Descontinuidade 

e paralisação.  

- Imprevisibilidade 

quanto a novos 

especialistas, 

quanto ao seu 

próprio futuro. 

Fonte: Chiavenato (2011) 

 

 

       Como cai em prova: 

 (FCC/2015/TRT/Analista Judiciário) 

Sobre as estruturas organizacionais, considere:  

I. O grupamento das atividades de uma entidade em órgãos é 

efetuado de acordo com critérios de departamentalização que, entre 

outros, podem ser: por produtos, por clientes ou por área 

geográfica.  

II. Dentre as relações formais verificadas na estrutura organizacional 

de uma instituição, pode-se citar a autoridade de linha, ou seja, 
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aquela exercida pelo chefe de um órgão diretamente sobre seus 

subordinados.  

III. A denominada estrutura matricial, descrita por Fayol, pressupõe, 

no primeiro nível de departamentalização, as funções de produção, 

comercialização, finanças e administração.  

Está correto o que consta APENAS em 

  a) II e III. 

  b) I e III. 

  c) I e II. 

  d) III. 

  e) I. 

Resposta: C 

 I. Certo, segundo Chiavenato, pode ser ainda por funções e por 

projetos. 

II. Certo, autoridade de linha entre superior e subordinado, seguindo 

a hierarquia vertical da empresa. 

III. Errado. O princípio de Fayol: unidade de comando é totalmente o 

oposto da estrutura matricial que conta com a autoridade dual. Fayol 

definiu seis funções empresariais que as empresas em geral devem 

conter: a técnica, a comercial, a financeira, a de segurança, a 

contábil e a administrativa.  

 

5.3.7 Apreciação crítica da departamentalização 

As formas de departamentalização estudadas prevalecem em 

várias empresas até os dias atuais, entretanto face à globalização e 
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às diversas mudanças enfrentadas pelas organizações surgiram dois 

conceitos importantes de técnicas de mudanças organizacionais que 

implicam diretamente na estrutura das organizações.  

Fique bem atento aos conceitos, pois são muito cobrados em 

provas. 

• Downsizing 

É o enxugamento da organização através da redução de 

níveis hierárquicos ao essencial para o funcionamento da 

empresa, eliminando a linha intermediária e aproximando 

o nível operacional ao estratégico. 

• Outsourcing 

É a terceirização por meio da transferência das atividades 

que não fazem parte das competências essenciais da 

empresa para terceiros que sabem fazer melhor e mais 

barato.  

• Reengenharia 

É a reestruturação substituindo os departamentos 

isolados por equipes multifuncionais com foco nos 

processos organizacionais. 

 

6. CONTROLE 

 

Controle é a função administrativa que busca verificar se a ação 

planejada está efetivamente sendo executada e se os resultados 

dessa ação correspondem ao desempenho desejado, visando 

assegurar que os objetivos sejam alcançados. Dessa forma, o 

controle permite a empresa verificar se há necessidade de 

modificações ou correções em suas ações.  

Uma das finalidades do processo de controle é fornecer 

informações relevantes aos gestores que os auxiliarão no 

desempenho de suas atividades e na tomada de decisões.  

As ações podem ter desvios da linha base de planejamento, 

esses desvios podem ser positivos ou negativos, portanto, é 
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necessária a avaliação das causas que levaram aos desvios, assim 

como os possíveis efeitos, e então a organização estará apta a 

melhorar seus processos de trabalho. 

 

6.1. Etapas do Controle 

O processo de controle se divide em quatro etapas:  

 

 

 
 

 

6.2 Momentos do Controle 

O controle pode ocorrer em momentos diferentes em uma 

organização, ele pode ser feito antes de uma atividade, de modo 

simultâneo ou após o término da atividade, essa classificação 

costuma ser cobrada em prova. 

Dessa forma, temos três tipos de controle de acordo com o seu 

“momento”: 

•Definição dos resultados, desempenho ou padões 
esperados das tarefas ou atividades 

ESTABELECIMENTO DE 
PADRÕES 

•É a coleta de informações. Primeiro determina-se o 
quê será medido, como será medido (fontes de 
informação), quando e com que frequência, após, 
faz-se a mensuração da execução das atividades. 

 

 

 

 

MONITORAMENTO DE 
DESEMPENHO 

•Comparação e análise dos resultados reais em 
comparação com o objetivo, desempenho ou padrão 
previamente estabelecido. 
 

COMPARAÇÃO DO 
RESULTADO COM O PADRÃO 

• Corrigir erros, melhorar os processos, a fim de se 
atingir melhor desempenho e padronizar ações bem 
sucedidas. 
 

MEDIDAS CORRETIVAS 



 
www.thcursos.com.br 

 

CURSO EM PDF – ADMINISTRAÇÃO  

ALERJ 2016 
Prof. Andressa Taketa 

 
 

41 
 

 

 Controle Preventivo - O controle prévio busca antever 

situações futuras e evitar que os problemas aconteçam. Por 

exemplo: Antes de admitir um funcionário, a organização 

realiza testes de seleção para investigar se o perfil do 

candidato é compatível com a organização, minimizando riscos 

de contratar um funcionário que pode trazer problemas ou não 

gere os resultados desejados pela empresa.  

 Controle Simultâneo – O controle é realizado concomitante à 

execução das atividades. Por exemplo, a supervisão direta dos 

trabalhadores no processo produtivo, as tecnologias de 

informação que permitem o controle estatístico dos processos 

produtivos. 

 Controle posterior – Esse tipo de controle é feito após a 

atividade ter sido executada, muitas vezes é chamado de 

feedback, avalia o desempenho da atividade realizada, corrige 

os erros detectados ou propõe padronização de processos 

cujos desempenhos foram considerados ótimos. Por exemplo: 

manutenção corretiva de equipamentos, avaliação de 

desempenho dos funcionários.  

 

6.3. Níveis de Controle 

Assim como o planejamento, o controle não acontece da mesma 

forma em todos os níveis organizacionais. 

PREVENTIVO (PRÉVIO 
OU A PRIORI) 

• Busca identificar e 
prevenir os 
problemas antes 
que eles 
efetivamente 
ocorreram. 

SIMULTÂNEO 
(CONCOMITANTE) 

• Ocorre ao mesmo 
tempo em que a 
atividade está 
sendo executada. 

POSTERIOR (A 
POSTERIORI) 

• Busca avaliar o 
desempenho de 
uma atividade após 
o seu término, 
busca corrigir uma 
falha após ser 
detectada. 



 
www.thcursos.com.br 

 

CURSO EM PDF – ADMINISTRAÇÃO  

ALERJ 2016 
Prof. Andressa Taketa 

 
 

42 
 

 Controle Estratégico: é o controle que acontece no nível 

institucional, é genérico e global, focaliza o ambiente externo e 

é orientado para o longo prazo e abrangendo a organização 

como um todo, sua ênfase é na eficácia, ou seja, busca 

assegurar que os objetivos estratégicos estão sendo atingidos. 

 

 Controle Tático: é o controle que acontece no nível 

intermediário da organização, é orientado para o médio prazo, 

abordando cada unidade administrativa da organização, é mais 

detalhado que o estratégico, tem foco na articulação interna e 

busca assegurar o cumprimento do planejamento tático. 

 

 Controle Operacional: é o controle mais detalhado e analítico, 

monitora cada atividade isoladamente e os recursos utilizados, 

sua ênfase é na eficiência, orientado para o curto prazo e busca 

assegurar o cumprimento do planejamento operacional. 

 

 

QUESTÕES DE CONCURSOS 

 

1. (2016/FGV/IBGE/Analista - Análise de Projetos) 

O processo de planejamento de uma organização deve-se orientar 

pelo estabelecimento dos meios necessários para a realização dos 

objetivos organizacionais traçados para o período de vigência do 

plano. Nesse processo:  

  a) o nível estratégico trata das decisões relacionadas às unidades 

administrativas, no qual se desdobram as diretrizes estratégicas para 

cada setor da organização;  

  b) o nível tático trata das decisões da organização, que a envolvem 

como um todo e têm um alcance a longo prazo;  

  c) o nível operacional toma as decisões de curto prazo, que cuidam 

da tradução das orientações táticas para os planos de execução das 

atividades cotidianas; 

  d) o nível tático estabelece as atividades e recursos que serão 

utilizados para realizar os objetivos estratégicos da organização; 
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  e) o nível estratégico toma as decisões cujo impacto acontecem no 

médio prazo e servem de orientação para a base da pirâmide de 

gestão.  

 

2. (2016/FGV/IBGE/Analista - Recursos Materiais e Logística) 

Ao ser promovido a gerente de operações em uma empresa de e-

commerce, Ricardo recebe a tarefa de reduzir para apenas um dia o 

tempo que o produto demora a chegar à casa do cliente, depois de 

realizada a compra. Pensando nisso, traça metas de produtividade 

para os funcionários e realiza a compra de CDAs (Centros de 

Distribuição Avançada) para obter um escoamento mais rápido da 

produção. Segundo a conceituação das funções clássicas da 

organização, Ricardo, ao executar essas atividades, desempenhou em 

sequência as funções de:  

  a) planejamento e organização;  

  b) controle e direção; 

  c) organização e controle;  

  d) planejamento e direção;  

  e) organização e direção. 

 

3. (2016/FGV/IBGE/Analista - Recursos Materiais e Logística) 

O planejamento, como função administrativa, pode ser aplicado 

segundo formas e metodologias distintas nas organizações. Nesse 

sentido, segundo sua abrangência e temporalidade, pode ser 

classificado segundo três níveis organizacionais, que são: 

  a) estratégico, prático e operacional;  

  b) estratégico, tático e operacional;  

  c) teórico, prático e operacional;  

  d) teórico, tático e programático; 

  e) horizontal, vertical e matricial. 
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4. (2016/FGV/CODEBA/Analista Portuário – Administrador) 

As opções a seguir apresentam os elementos das funções 

administrativas das empresas, conforme descrito pela teoria clássica 

da administração, à exceção de uma. Assinale-a.  

  a) Prever 

  b) Organizar  

  c) Contratar 

  d) Comandar  

  e) Controlar  

 

5. (2015/FGV/PGE-RO/Analista da Procuradoria – Administrador) 

O diretor de marketing de uma empresa farmacêutica recebeu as 

seguintes incumbências: estruturação do departamento de 

marketing, alocação da força de vendas por área geográfica e 

atribuição de bônus e prêmios aos vendedores. Ao realizar essas 

incumbências, o diretor estará exercendo as seguintes funções 

administrativas: 

  a) planejamento, organização e direção; 

  b) planejamento, organização e controle; 

  c) organização e controle; 

  d) direção e controle; 

  e) organização e direção. 

 

6. (2015/FGV/Prefeitura de Cuiabá – MT/Técnico de Nível Superior 

- Administração de Empresas) 

As opções a seguir nominam os elementos que compõem as funções 

administrativas, à exceção de uma. Assinale-a.  
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  a) Organizar  

  b) Comandar  

  c) Manter  

  d) Controlar  

  e) Prever 

 

7. (2015/FGV/DPE-RO/Analista da Defensoria Pública - Analista 

em Administração) 

O diretor de finanças de uma construtora recebeu as seguintes 

incumbências: avaliar o desempenho financeiro da empresa e 

elaborar o orçamento para o ano de 2016. Ao realizar essas 

incumbências, o diretor estará exercendo, respectivamente, as 

seguintes funções administrativas:  

  a) controle e organização; 

  b) organização e planejamento;  

  c) direção e controle; 

  d) controle e planejamento;  

  e) organização e direção. 

 

8. (2015/FGV/TJ-BA/Analista Judiciário – Administração) 

Um gerente descreve seus planos para os funcionários e apresenta as 

instruções sobre como executá-los em função dos objetivos da 

empresa. Considerando as funções clássicas da administração, pode-

se dizer que ele está: 

  a) planejando; 

  b) dirigindo; 

  c) controlando; 

  d) motivando; 
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  e) supervisionando 

9. (2015/FGV/TJ-SC/Analista Administrativo) 

Um diretor de marketing afirmou que a maior parte de seu tempo era 

dedicada a funções de planejamento. É uma função de planejamento, 

na área de marketing: 

  a) distribuição dos vendedores por área geográfica; 

  b) avaliação da satisfação dos clientes; 

  c) estruturação do departamento de marketing; 

  d) definição da estratégia comercial; 

  e) atribuição de bônus aos vendedores. 

 

10. (2014/FGV/Câmara Municipal do Recife-PE/Assistente 

Administrativo Legislativo) 

Uma empresa de grande porte do setor farmacêutico redefiniu sua 

estratégia de negócios, expandindo-se para novos mercados e 

lançando novos produtos. O diretor de operações recebeu a 

incumbência de propor uma nova estrutura para a empresa, mais 

adequada à execução da estratégia recém definida. Ao realizar essa 

incumbência, o diretor estará exercendo a seguinte função 

administrativa: 

  a) planejamento; 

  b) organização; 

  c) direção; 

  d) liderança; 

  e) controle. 
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11. (2014/FGV/COMPESA/Analista de Gestão – 

Administrador) 

O processo administrativo consiste em uma sequência de ações que  

se  sucedem  para  chegar  a  um  determinado  ponto;  uma  

maneira sistemática de fazer as coisas.   

Com relação à função administrativa planejamento, assinale a  

afirmativa correta.  

  a) Usa a influência para motivar as pessoas.  

  b) Monitora as atividades e faz correções.  

  c) Designa responsabilidades para cumprir as tarefas.  

  d) Executa objetivos a fim de receber as gratificações. 

  e) Define os objetivos e os meios para alcançá-los.  

 

12. (2014/FGV/FUNARTE/Administração e Planejamento) 

José Paulo, recém-nomeado gerente de produção em uma empresa 

fabricante de cosméticos, enfrentou um sério problema no final de 

seu primeiro mês à frente da área. Dois de seus subordinados 

executaram uma mesma atividade no processo de produção, o que 

gerou um atraso nas entregas da empresa e um grande prejuízo pelo 

descarte do material não aproveitável. Avaliando esse incidente, José 

Paulo reconheceu que, ao não explicitar claramente a tarefa que cada 

um dos subordinados deveria fazer, incorreu em falha em uma das 

funções básicas que um administrador deve desempenhar. Trata-se 

do (da): 

  a) planejamento; 

  b) organização; 

  c) direção; 

  d) controle; 

  e) observação. 
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13. (2010/FGV/CAERN/Administrador) 

Considere as seguintes afirmações em relação aos tipos de planos 

presentes no planejamento organizacional de uma empresa:  

I. O plano estratégico, de modo geral, possui uma forte orientação 

externa, abrange objetivos gerais e planos genéricos.  

II. O plano gerencial está focado em departamentos de uma 

organização, possui horizonte de longo prazo, abrange objetivos 

gerais e define planos genéricos.  

III. O plano operacional define procedimentos e processos 

específicos, possui foco nas tarefas e é constantemente adaptado.  

Assinale 

  a) se somente a afirmativa I estiver correta. 

  b) se somente a afirmativa II estiver correta. 

  c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

  d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

  e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

14. (FCC/2015/CNMP/Administração) 

Sobre estrutura organizacional, é correto afirmar: 

a) O grau de descentralização é outra decisão importante no 

delineamento da estrutura; quanto mais centralização maior será a 

falta de coordenação e controle. 

b) A formalização, explicitada em manuais de organização que 

descrevem níveis de autoridades e responsabilidades dos vários 

departamentos, assegura que, na operação, não exista a estrutura 

informal. 

c) A unidade de comando, princípio da administração clássica, é 

aplicada em todos os tipos de estrutura quando feito processo de 

departamentalização. 
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d) A definição precisa de direitos e obrigações dos membros da 

organização traduzidas em funções bem delineadas é uma 

característica de organizações mecanicistas. 

e) Um dos pontos a observar na estrutura é a amplitude de 

controle. Quanto menor a amplitude de controle, menor o número 

de níveis hierárquicos. 

 

15. (FCC/2015/CNMP/Técnico do CNMP - Administração) 

A estrutura organizacional por Projetos apresenta como vantagem: 

a) possibilita economia pelo uso racional dos equipamentos. 

b) predispõe todos os participantes da organização para a tarefa de 

satisfazer os clientes. 

c) forma efetiva para conseguir resultados em problemas 

complexos. 

d) economias de escala pelo uso integrado de pessoas, máquinas e 

produção em massa. 

e) permite fixar a responsabilidade pelo desempenho no 

comportamento regional ou local. 

 

16. (CESPE/2014/ICMBIO/Analista Administrativo) 

A respeito das estruturas organizacionais, julgue os itens 

seguintes.  

 

Quanto mais níveis hierárquicos existirem em uma organização, 

maior será a amplitude de controle prevista para os cargos de 

comando ou chefias. 
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17. (FCC/2014/ TRT - 16ª REGIÃO (MA)/ Analista Judiciário 

- Área Administrativa) 

Sobre as estruturas organizacionais formais considere: 

I. A criação de uma unidade organizacional staff na diretoria 

demonstra tendência de perda de inovação na gestão pública.  

II. Um dos tipos de departamentalização é o funcional, pois 

permite otimizar recursos e aumentar a especialidade.  

III. A representação gráfica da estrutura organizacional é feita pelo 

fluxograma, que é reconhecido juridicamente de fato e de direito.  

IV. Em um processo de achatamento da estrutura organizacional 

tende-se a um aumento da amplitude de controle das chefias.  

Está correto o que se afirma APENAS em 

  a) I e II.  

  b) I e III.  

  c) III e IV.  

  d) II e IV.  

  e) II. 

 

18. (CESPE/2014/ CADE/ Agente Administrativo) 

A estrutura de uma organização é definida por sua composição 

hierárquica, sua departamentalização e seus sistemas de 

comunicação, coordenação e integração. 
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19. (CESPE/2014/SUFRAMA/Administrador) 

No que se refere a aspectos da estrutura organizacional, julgue os 

itens subsequentes . 

A adoção pela organização da linha-staff, em que os especialistas 

de staff não interferem nas decisões das unidades para as quais 

prestam serviço, gera a desvantagem de criar uma área de 

assessoria de tipo linear e com autoridade única, duplicando os 

gastos dos recursos organizacionais. 

 

20. (CESPE/2014/Polícia Federal/ Agente Administrativo) 

Em relação às características básicas das organizações modernas, 

julgue os itens a seguir. 

O principal propósito da estrutura organizacional consiste em 

alocar esforços para a execução de tarefas. 

 

21. (CESPE/2014/SUFRAMA/Administrador) 

No que se refere a aspectos da estrutura organizacional, julgue os 

itens subsequentes. 

De acordo com a cadeia de comando e a hierarquia de uma 

estrutura organizacional, um gerente de produção tem autoridade 

sobre seu subordinado direto e responsabilidade para com seu 

diretor de produção. 

 

22. (FCC/2013/TRT/ Técnico Judiciário - Área Administrativa) 

O conceito de departamentalização das organizações corresponde. 

  a) a um conceito superado de divisão de atribuições dentro de uma 

organização, fortemente ligado ao modelo burocrático.  
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  b) ao grupamento de atividades logicamente em órgãos, bem como 

a divisão dos órgãos em unidades menores, segundo critérios que 

podem ser, entre outros, funcional ou por produto. 

  c) à separação de funções em uma estrutura de plano de cargos e 

salários, segundo critérios que podem ser, entre outros, por clientela. 

  d) à segregação de atividades em setores da organização, centrais 

ou periféricos, de acordo com a maior ou menor importância da 

atividade.  

  e) à descentralização das atividades, com delegação de atribuições 

e maior autonomia aos colaboradores da organização. 

 

23. (FCC/2013/HEMOBRAS/ Assistente Administrativo) 

Em busca de inovação, algumas empresas têm utilizado um modelo 

de estrutura organizacional diferenciado dos demais, que permite, 

por exemplo, a integração horizontal entre as áreas funcionais da 

empresa. Para autores como Vasconcellos (1982) resume-se em: 

quando duas ou mais formas de estrutura são utilizadas, 

simultaneamente, sobre os mesmos membros de uma organização. 

Este modelo denomina-se 

  a) Terceirização. 

  b) Organograma. 

  c) Estrutura em linha e staff. 

  d) By-pass 

  e) Estrutura matricial. 
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24. (FCC/2013/HEMOBRAS/ Assistente Administrativo) 

A tendência de grande parte das organizações é manter estruturas 

tradicionais ou departamentalizadas. Este modelo, chamado de 

departamentalização, pode ser desenhado baseando-se em alguns 

critérios, como, por exemplo, um departamento industrial que reúne 

subdivisões de seções técnicas como usinagem leve, usinagem 

pesada, montagem, try-out etc. Trata-se de Departamentalização 

  a) funcional. 

  b) por cliente. 

  c) por processo. 

  d) por produto. 

  e) geográfica. 

 

25. FCC/TRT 8/2010 - O processo administrativo possui 

quatro funções básicas − planejamento, organização, direção e 

controle. A função de controle é um processo cíclico composto 

de quatro fases: 

a) análise dos resultados; definição de metas; ações de reforço para 

aplicação de boas práticas e acompanhamento. 

b) definição de objetivos; acompanhamento da execução; avaliação e 

ações de melhoria. 

c) acompanhamento da execução; identificação de inconformidades; 

definição de novos processos e implantação. 

d) monitoração dos processos definidos; identificação de 

inconsistências; implantação e avaliação. 

e) estabelecimento de padrões de desempenho; monitoração do 

desempenho; comparação do desempenho com o padrão e ação 

corretiva. 

 

26. ESAF/MF/2013 - Relacione as duas colunas e a seguir 

assinale a opção que representa a sequência de relacionamento 

correta. 

1. Controle estratégico. 
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2. Controle tático. 

3. Controle operacional. 

( ) Ênfase na eficácia. 

( ) Focaliza articulação interna. 

( ) Ênfase na eficiência. 

( ) Aborda toda a organização. 

( ) Focaliza o ambiente externo. 

( ) Aborda cada departamento. 

a) 3 2 2 3 1 3 

b) 1 3 1 2 3 2 

c) 2 1 2 3 1 1 

d) 2 1 3 1 3 3 

e) 1 2 3 1 1 2 

 

27. FCC AJ/TRF 4/2010 - A fase final do processo 

administrativo é o controle. À medida que a organização 

caminha na realização de seus objetivos, os gerentes devem: 

a) aprimorar os mecanismos de controle e definição de 

responsabilidades, de maneira a evitar retrocessos e substituição de 

funcionários inadequados. 

b) ampliar os objetivos anteriormente definidos, de forma a adequá-

los ao novo momento institucional. 

c) rever as funções e a cadeia escalar, incorporando novas 

especializações e habilidades do capital intelectual. 

d) monitorar o progresso para se assegurar de que a empresa se 

comporta de modo a realmente alcançá-los no período programado. 

e) definir novas metas, buscando maximizar o investimento 

financeiro da organização. 

 

28. CESPE/MJ/2013 - No que se refere ao planejamento 

estratégico, julgue o próximo item. 

O controle estratégico decorrente do planejamento estratégico 

envolve decisões relacionadas a alterações de objetivos estabelecidos 

em função de alterações ambientais. 

 

29. CESPE/BACEN/2013 - A respeito de análise, controle e 

monitoramento do planejamento estratégico, julgue o próximo 

item. 
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A atividade de controle prescinde da determinação de padrões de 

desempenho que sejam definidos para objetivos de longo prazo. 

 

30. FUNRIO/SUFRAMA/2008 - A função administrativa que 

consiste em medir e corrigir o desempenho para assegurar que 

os objetivos organizacionais e os planos estabelecidos para 

alcançá-los sejam realizados é 

a) racionalização. 

b) controle. 

c) plano de ação. 

d) otimização. 

e) realimentação. 

 

31. FUNRIO/SUFRAMA/2008 - Ao abordar cada unidade 

organizacional em separado, o controle estará no nível 

a) estratégico. 

b) operacional. 

c) institucional. 

d) analítico. 

e) intermediário. 

 

32. CESPE/TCERO/2013 - A respeito das funções da 

administração e do comportamento organizacional no processo 

administrativo, julgue o item que se segue. 

Nas organizações, são considerados os níveis de controle estratégico, 

operacional e administrativo. No controle administrativo, o foco recai 

sobre as atividades e o consumo de recursos. 

 

33. CETROANVISA/2013 - Segundo as funções da 

administração, com relação aos aspectos essenciais do processo 

de controle administrativo, assinale a alternativa incorreta. 

a) Objetivo: O controle requer um objetivo, um fim predeterminado, 

um plano, uma linha de atuação, um padrão, uma norma, uma regra 

decisória, um critério ou uma unidade de medida. 

b) Medição: O controle requer um meio de medir a atividade 

desenvolvida. O que não se pode medir, não se pode administrar. 

c) Centralização: mecanismo que centraliza a atividade em curso, 

para permitir-lhe alcançar a supervisão necessária. 
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d) Comparação: procedimento para comparar a atividade 

desenvolvida com o critério definido. 

e) Correção: mecanismo que corrige a atividade em curso para 

permitir-lhe alcançar os resultados desejados 

 

34. FUNRIO/CEITEC S.A./ 2012 - O tipo de controle que 

focaliza as atividades e o consumo de recursos em qualquer 

nível da organização denomina-se: 

a) Tático. 

b) Operacional. 

c) Funcional. 

d) Administrativo. 

e) Estratégico. 

 

35. ESAF/MTUR/2014 - Considere que o processo de controle 

pode ser definido em alto nível com uma sequência de quatro 

atividades: estabelecer padrões de desempenho (indicadores de 

desempenho), medir o desempenho, comparar o desempenho com os 

padrões para determinar desvios e adotar medidas corretivas para 

ajustar o desempenho ao padrão esperado. Analise as afirmativas 

abaixo, marcando C para Certo e E para Errado. A seguir selecione a 

opção correta. 

( ) Padrão, ou indicador, é uma medida usada para avaliar 

resultados. 

( ) A auditoria, a inspeção e o controle de retorno sobre ativos são 

exemplos de técnicas de controle qualitativas. 

( ) Padrões podem ser de capacidade (quantidade), de qualidade, de 

tempo e de custo. 

( ) A comparação do desempenho com o padrão é feita por meio de 

mensuração e variância ( grau de desvio em relação ao padrão). 

( ) Sistemas de controle eficazes devem focalizar as atividades 

realizadas, devem ser precisos e devem ser aceitos por todos os 

envolvidos. 

a) C, C, E, E, E 

b) E, C, C, E, C 

c) C, E, C, E, E 

d) E, C, E, C, E 

e) C, E, C, C, C 
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36. CESPE/SUFRAMA/2014 - Acerca das funções e do 

processo da administração, julgue o item. 

A abrangência operacional, tática e estratégica das ferramentas de 

controle e gestão organizacional permite que, após as ações 

corretivas, os ajustes no desempenho e nos padrões esperados sejam 

realizados para se assegurar o alcance dos objetivos organizacionais. 

 

37. Instituto AOCP/MPE BA/2014 - A função de controle, vista 

em sua totalidade, pode ser conceituada como um processo, 

uma vez que se refere a uma série de etapas que buscam 

assegurar que a organização alcance seus objetivos. Assinale a 

alternativa que apresenta as etapas do processo de controle. 

a) Estabelecimento de parâmetros de desempenho; medição do 

desempenho real; comparação do desempenho observado com os 

parâmetros preestabelecidos; e implementação de medidas 

corretivas, ajustando o desempenho ou os parâmetros. 

b) Identificação da situação problema; avaliação da situação 

problema; 

construção de indicadores para avaliar a situação problema; coleta de 

dados sobre o desempenho da situação problema; julgamento dos 

dados coletados; e implementação de adequações para eliminar ou 

minimizar o problema. 

c) Estabelecimento de instrumentos de mensuração; ajustamento dos 

instrumentos aos objetos a serem mensurados; coleta de medidas 

dos objetos através dos instrumentos; avaliação das medidas 

coletadas; e implementação de correções quando necessário. 

d) Identificação dos objetos a serem controlados; adoção de 

procedimentos de controle; verificação da adequação dos objetos em 

relação aos procedimentos; ajuste dos objetos aos procedimentos; 

retroalimentação do processo de controle. 

e) Estabelecimento de padrões mensuráveis; estabelecimento dos 

elementos a serem medidos; utilização dos padrões e dos elementos; 

exercício do controle nos padrões e nos elementos; continuação da 

execução dos padrões e dos elementos. 

 

38. ESAF/AFRFB/2014 - Analise os itens a seguir e assinale a 

opção correta. 

I. O controle, assim como o planejamento, existe nos três níveis 

organizacionais: o estratégico, o intermediário e o operacional. 
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II. A avaliação do desempenho do pessoal é um tipo de controle 

organizacional e pode incluir informações sobre índices como 

produção por empregado. 

III. Entre as melhores práticas de governança corporativa 

recomendadas pelo Instituto Nacional de Governança Corporativa 

para a área de gestão estão a transparência, a clareza e a 

objetividade na prestação de contas. 

a) Somente I e II estão corretas. 

b) Somente II e III estão corretas. 

c) Somente I e III estão corretas. 

d) Nenhuma das afirmativas está correta. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

39. CESPE/CADE/2014 - No que se refere ao processo 

organizacional, julgue o item que se segue. 

Como uma das funções do processo de administração, cabe à direção 

assegurar que os objetivos traçados pela organização estejam sendo 

cumpridos. 

 

40. CESPE/PF/2014 - No que se refere ao processo 

administrativo, julgue o item subsequente. 

O controle dos processos deve ocorrer anteriormente e durante a sua 

implementação em uma organização, nunca após seu término. 

 

41. CESPE/TRT 17/2013 - Julgue o item, acerca de noções de 

administração pública e geral. 

A implantação de um sistema de medição de desempenho 

organizacional deverá garantir a mensuração do máximo de aspectos 

da organização, incluindo medidas que possam não ter muita 

utilidade em curto ou médio prazo, porém que poderão ser 

percebidas como úteis em um futuro. 

 

42. CESPE/ANCINE/2013 - No que se refere ao processo de 

controle de desempenho organizacional, julgue o próximo item. 

Por meio do controle operacional, pretende-se auferir o desempenho 

global da organização, podendo-se observar as taxas de rotatividade; 

a quantidade e a qualidade dos produtos e serviços; a produtividade; 

e a participação no mercado. A síntese das informações acerca do 
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desempenho das áreas funcionais é também um dos componentes do 

controle operacional. 

 

 

43. FCC/CNMP/2015 - Sobre um efetivo sistema de 

desempenho organizacional, é INCORRETO afirmar: 

a) O alinhamento da modelagem à cultura empresarial é uma 

condição sine qua non para a eficácia do sistema de desempenho. 

b) As ferramentas vinculadas a um sistema de desempenho, 

geralmente, são aplicativos denominados sistemas de apoio à decisão 

(SAD), podendo ser adquiridos no mercado ou desenvolvidos pela 

organização. 

c) Dentre as vantagens, com o uso do BSC na gestão do 

desempenho: vinculação do sistema de recompensa às medidas do 

desempenho organizacional. 

d) O cliente externo é o ponto final da mensuração num sistema de 

desempenho organizacional. 

e) O nível de desempenho de uma pessoa é função, entre outros 

aspectos, da capacidade e da motivação. 

 

44. IADES/METRO DF/2014 - No processo de administração, 

controle não tem o significado popular de fiscalização, mas sim 

de produção de informações para tomar decisões quanto à 

execução de atividades e sobre objetivos. As informações e 

decisões de controle permitem manter uma organização ou 

sistema orientado para o próprio objetivo. Considerando que 

existem níveis de controle, é correto afirmar que aquele que 

focaliza as atividades e o consumo de recursos nas diversas 

áreas da empresa é o controle 

a) estratégico. 

b) operacional. 

c) administrativo. 

d) tático. 

e) social. 

 

45. CESPE/FUB/2015 - Acerca do processo administrativo, 

julgue o item seguinte. 
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Para assegurar a realização de objetivos organizacionais, o processo 

de controle deve comparar resultados alcançados com resultados 

esperados. 

 

46. CESGRANRIO/IBGE/2013 - Em uma organização, ficou 

definido que os gastos acima de mil reais devem ser 

submetidos à aprovação de um funcionário do Setor de 

Finanças. 

Tal norma evidencia que essa organização utiliza um processo de 

controle 

a) simultâneo 

b) retroativo 

c) preliminar 

d) de clã 

e) de mercado 

 

47. FUNDEP/Pref Uberaba/2016 - A função controle e 

avaliação para os sistemas de informações gerenciais, a 

estrutura organizacional, bem como os métodos, normas e 

procedimentos da empresa apresentam algumas finalidades. 

Com relação a essa função, pode-se afirmar que: 

I. a função controle e avaliação possibilita identificar problemas, 

falhas e erros que se transformam em desvios do planejado, com a 

finalidade de corrigi-los e de evitar sua reincidência. 

II. a função controle e avaliação proporciona informações gerenciais 

periódicas, para que seja rápida a intervenção no desempenho do 

processo. 

III. a função controle e avaliação pode ser utilizada como instrumento 

gerencial para corrigir ou reforçar o desempenho apresentado. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 

 

48. CESPE/FUNPRESP/Administrativa/2016 - No que se refere 

aos fundamentos do controle e desempenho organizacional, 

julgue o item subsecutivo. 
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Orientação estratégica para resultados, flexibilidade, clareza e 

objetividade são características do controle organizacional. 

 

49. UFMT/PREVICÁCERES/2016 - O controle diz respeito aos 

esforços exercidos pelos gestores para gerir suas informações 

relativas à execução das atividades organizacionais, facilitando 

a detecção de potenciais problemas e desvios, e possibilitando 

a sua correção (SOBRAL e PECI, 2013). 

Marque a alternativa que NÃO apresenta um instrumento de controle 

utilizado nas organizações. 

a) Teoria dos dois fatores 

b) Auditoria 

c) Benchmarking 

d) Balanced Scorecard 

 

50. CESGRANRIO/TRANSPETRO/2011 - A atividade de 

manutenção preventiva em uma empresa 

a) visa a atender rapidamente as emergências que surjam. 

b) é de natureza contínua e obedece a um cronograma. 

c) substitui peças e equipamentos apenas quando falham. 

d) estabelece plantões de funcionários para atender os imprevistos. 

e) não adiciona valor ao produto da empresa. 

 

51. CESPE/ABIN/2010 - Acerca da etapa de controle do ciclo 

PDCA, julgue o item seguinte. 

O avanço das tecnologias de informação, tanto em relação a 

hardwares quanto a softwares, propiciou, nos últimos vinte anos, o 

aprimoramento do exercício do controle nas empresas. 

 

52. CESPE/ABIN/2010 - Acerca da etapa de controle do ciclo 

PDCA, julgue o item seguinte. 

O controle deve ser exercido por meio do uso de indicadores. 

 

53. FCC/SEFAZ SP/2009 - Um exemplo de indicador de 

produtividade é 

a) o número de solicitações de reparos pelo número total de unidades 

entregues. 

b) a porcentagem de funcionários com formação de nível superior, 

em relação ao total. 
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c) a porcentagem de clientes que reclamaram, ou não, quando da 

entrega do produto. 

d) o índice de retrabalho em relação ao total produzido em um 

determinado processo industrial. 

e) o número de homens/hora para uma unidade de serviço 

executado. 

 

54. 2012/CESPE/TJ-AC - Julgue o item seguinte, relativo à 

função administrativa de controle. 

 

Os tipos de controle são o preliminar, que ocorre antes das 

operações iniciarem; o simultâneo, que ocorre enquanto os planos 

estão sendo implementados; e o de feedback, que enfoca o uso da 

informação sobre os resultados, no intuito de corrigir desvios em 

relação aos parâmetros aceitáveis. 

 

 

QUESTÕES COMENTADAS 

 

1. (2016/FGV/IBGE/Analista - Análise de Projetos) 

O processo de planejamento de uma organização deve-se orientar 

pelo estabelecimento dos meios necessários para a realização dos 

objetivos organizacionais traçados para o período de vigência do 

plano. Nesse processo:  

  a) o nível estratégico trata das decisões relacionadas às unidades 

administrativas, no qual se desdobram as diretrizes estratégicas para 

cada setor da organização;  

  b) o nível tático trata das decisões da organização, que a envolvem 

como um todo e têm um alcance a longo prazo;  

  c) o nível operacional toma as decisões de curto prazo, que cuidam 

da tradução das orientações táticas para os planos de execução das 

atividades cotidianas; 

  d) o nível tático estabelece as atividades e recursos que serão 

utilizados para realizar os objetivos estratégicos da organização; 
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  e) o nível estratégico toma as decisões cujo impacto acontecem no 

médio prazo e servem de orientação para a base da pirâmide de 

gestão.  

Gabarito: C. 

a) o NÍVEL TÁTICO trata das decisões relacionadas às unidades 

administrativas, no qual se desdobram as diretrizes 

DEPARTAMENTAIS para cada setor da organização;  

  b) o NÍVEL ESTRATÉGICO trata das decisões da organização, que a 

envolvem como um todo e têm um alcance a longo prazo;  

  d) o NÍVEL ESTRATÉGICO estabelece as atividades e recursos que 

serão utilizados para realizar os objetivos estratégicos da 

organização; 

  e) o NÍVEL TÁTICO toma as decisões cujo impacto acontecem no 

médio prazo e servem de orientação para a base da pirâmide de 

gestão.  

 

2. (2016/FGV/IBGE/Analista - Recursos Materiais e Logística) 

Ao ser promovido a gerente de operações em uma empresa de e-

commerce, Ricardo recebe a tarefa de reduzir para apenas um dia o 

tempo que o produto demora a chegar à casa do cliente, depois de 

realizada a compra. Pensando nisso, traça metas de produtividade 

para os funcionários e realiza a compra de CDAs (Centros de 

Distribuição Avançada) para obter um escoamento mais rápido da 

produção. Segundo a conceituação das funções clássicas da 

organização, Ricardo, ao executar essas atividades, desempenhou em 

sequência as funções de:  

  a) planejamento e organização;  

  b) controle e direção; 

  c) organização e controle;  

  d) planejamento e direção;  

  e) organização e direção. 
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Gabarito: A. 

Traçar as metas de produtividade está relacionado ao planejamento e  

alocar os estoques em Centros de Distribuição Avançada consiste na 

função administrativa organização. 

 

3. (2016/FGV/IBGE/Analista - Recursos Materiais e Logística) 

O planejamento, como função administrativa, pode ser aplicado 

segundo formas e metodologias distintas nas organizações. Nesse 

sentido, segundo sua abrangência e temporalidade, pode ser 

classificado segundo três níveis organizacionais, que são: 

  a) estratégico, prático e operacional;  

  b) estratégico, tático e operacional;  

  c) teórico, prático e operacional;  

  d) teórico, tático e programático; 

  e) horizontal, vertical e matricial. 

Gabarito: B. 

Planejamento estratégico que estabelece os objetivos estratégicos de 

longo prazo para a organização como um todo. 

Planejamento tático que estabelece objetivos departamentais de 

médio prazo. 

Planejamento operacional que estabelece objetivos de curto prazo, 

focado nas atividades e tarefas rotineiras. 

 

4. (2016/FGV/CODEBA/Analista Portuário – Administrador) 

As opções a seguir apresentam os elementos das funções 

administrativas das empresas, conforme descrito pela teoria clássica 

da administração, à exceção de uma. Assinale-a.  

  a) Prever 

  b) Organizar  
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  c) Contratar 

  d) Comandar  

  e) Controlar  

Gabarito: C. 

Na Teoria Clássica, o autor Fayol estabeleceu as funções 

administrativas: Prever, Organizar, Coordenar, Comandar e 

Controlar. Mais tarde, a Teoria Neoclássica fez uma releitura dos 

postulados clássicos e alterando o ciclo administrativo para: Planejar, 

Organizar, Dirigir e Controlar. 

 

5. (2015/FGV/PGE-RO/Analista da Procuradoria – Administrador) 

O diretor de marketing de uma empresa farmacêutica recebeu as 

seguintes incumbências: estruturação do departamento de 

marketing, alocação da força de vendas por área geográfica e 

atribuição de bônus e prêmios aos vendedores. Ao realizar essas 

incumbências, o diretor estará exercendo as seguintes funções 

administrativas: 

  a) planejamento, organização e direção; 

  b) planejamento, organização e controle; 

  c) organização e controle; 

  d) direção e controle; 

  e) organização e direção. 

Gabarito: E. 

A estruturação do departamento e alocação da força de vendas por 

área geográfica fazem parte da função organização e a atribuição de 

bônus e prêmios aos vendedores a fim de motivá-los faz parte da 

função motivação. 

 

6. (2015/FGV/Prefeitura de Cuiabá – MT/Técnico de Nível Superior 

- Administração de Empresas) 
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As opções a seguir nominam os elementos que compõem as funções 

administrativas, à exceção de uma. Assinale-a.  

  a) Organizar  

  b) Comandar  

  c) Manter  

  d) Controlar  

  e) Prever 

Gabarito: C. 

Na Teoria Clássica, o autor Fayol estabeleceu as funções 

administrativas: Prever, Organizar, Coordenar, Comandar e 

Controlar. Mais tarde, a Teoria Neoclássica fez uma releitura dos 

postulados clássicos e alterando o ciclo administrativo para: Planejar, 

Organizar, Dirigir e Controlar. Manter pessoas é um processo básico 

da Gestão de Pessoas. 

 

7. (2015/FGV/DPE-RO/Analista da Defensoria Pública - Analista 

em Administração) 

O diretor de finanças de uma construtora recebeu as seguintes 

incumbências: avaliar o desempenho financeiro da empresa e 

elaborar o orçamento para o ano de 2016. Ao realizar essas 

incumbências, o diretor estará exercendo, respectivamente, as 

seguintes funções administrativas:  

  a) controle e organização; 

  b) organização e planejamento;  

  c) direção e controle; 

  d) controle e planejamento;  

  e) organização e direção. 

Gabarito: D. 
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Avaliar o desempenho financeiro da empresa faz parte do Controle e 

elaborar o orçamento para o ano de 2016 faz parte do planejamento. 

 

8. (2015/FGV/TJ-BA/Analista Judiciário – Administração) 

Um gerente descreve seus planos para os funcionários e apresenta as 

instruções sobre como executá-los em função dos objetivos da 

empresa. Considerando as funções clássicas da administração, pode-

se dizer que ele está: 

  a) planejando; 

  b) dirigindo; 

  c) controlando; 

  d) motivando; 

  e) supervisionando 

Gabarito: B. 

O gerente está orientando os funcionários, portanto, está dirigindo 

em direção ao alcance dos objetivos, a direção está relacionada à 

maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados por meio das 

atividades das pessoas e da aplicação de recursos que compõem a 

organização. 

 

9. (2015/FGV/TJ-SC/Analista Administrativo) 

Um diretor de marketing afirmou que a maior parte de seu tempo era 

dedicada a funções de planejamento. É uma função de planejamento, 

na área de marketing: 

  a) distribuição dos vendedores por área geográfica; 

  b) avaliação da satisfação dos clientes; 

  c) estruturação do departamento de marketing; 

  d) definição da estratégia comercial; 

  e) atribuição de bônus aos vendedores. 
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Gabarito: D. 

a) organização 

b) controle 

c) organização 

d) planejamento 

e) direção  

 

10. (2014/FGV/Câmara Municipal do Recife-PE/Assistente 

Administrativo Legislativo) 

Uma empresa de grande porte do setor farmacêutico redefiniu sua 

estratégia de negócios, expandindo-se para novos mercados e 

lançando novos produtos. O diretor de operações recebeu a 

incumbência de propor uma nova estrutura para a empresa, mais 

adequada à execução da estratégia recém definida. Ao realizar essa 

incumbência, o diretor estará exercendo a seguinte função 

administrativa: 

  a) planejamento; 

  b) organização; 

  c) direção; 

  d) liderança; 

  e) controle. 

Gabarito: B. 

A definição da estrutura da organização, a alocação de recursos, 

pessoas e atividades fazem parte da organização. 

 

11. (2014/FGV/COMPESA/Analista de Gestão – 

Administrador) 
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O processo administrativo consiste em uma sequência de ações que  

se  sucedem  para  chegar  a  um  determinado  ponto;  uma  

maneira sistemática de fazer as coisas.   

Com relação à função administrativa planejamento, assinale a  

afirmativa correta.  

  a) Usa a influência para motivar as pessoas.  

  b) Monitora as atividades e faz correções.  

  c) Designa responsabilidades para cumprir as tarefas.  

  d) Executa objetivos a fim de receber as gratificações. 

  e) Define os objetivos e os meios para alcançá-los.  

Gabarito: E. 

a) Direção. 

b) Controle. 

c) Organização 

d) A gratificação para o alcance de objetivos seria a Direção. 

e) Planejamento. 

 

12. (2014/FGV/FUNARTE/Administração e Planejamento) 

José Paulo, recém-nomeado gerente de produção em uma empresa 

fabricante de cosméticos, enfrentou um sério problema no final de 

seu primeiro mês à frente da área. Dois de seus subordinados 

executaram uma mesma atividade no processo de produção, o que 

gerou um atraso nas entregas da empresa e um grande prejuízo pelo 

descarte do material não aproveitável. Avaliando esse incidente, José 

Paulo reconheceu que, ao não explicitar claramente a tarefa que cada 

um dos subordinados deveria fazer, incorreu em falha em uma das 

funções básicas que um administrador deve desempenhar. Trata-se 

do (da): 

  a) planejamento; 
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  b) organização; 

  c) direção; 

  d) controle; 

  e) observação. 

Gabarito: B. 

A falha ocorreu na função de organização, a alocação das pessoas e 

tarefas não seguiu os princípios da organização. 

 

13. (2010/FGV/CAERN/Administrador) 

Considere as seguintes afirmações em relação aos tipos de planos 

presentes no planejamento organizacional de uma empresa:  

I. O plano estratégico, de modo geral, possui uma forte orientação 

externa, abrange objetivos gerais e planos genéricos.  

II. O plano gerencial está focado em departamentos de uma 

organização, possui horizonte de longo prazo, abrange objetivos 

gerais e define planos genéricos.  

III. O plano operacional define procedimentos e processos 

específicos, possui foco nas tarefas e é constantemente adaptado.  

Assinale 

  a) se somente a afirmativa I estiver correta. 

  b) se somente a afirmativa II estiver correta. 

  c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

  d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

  e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Gabarito: D. 

II. O plano gerencial está focado em departamentos de uma 

organização, possui horizonte MÉDIO PRAZO, abrange objetivos 

DEPARTAMENTAIS e define planos detalhados para cada unidade.  
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14. (FCC/2015/CNMP/ Administração) 

Sobre estrutura organizacional, é correto afirmar: 

 a) O grau de descentralização é outra decisão importante no 

delineamento da estrutura; quanto mais centralização maior será a 

falta de coordenação e controle. 

b) A formalização, explicitada em manuais de organização que 

descrevem níveis de autoridades e responsabilidades dos vários 

departamentos, assegura que, na operação, não exista a estrutura 

informal. 

c) A unidade de comando, princípio da administração clássica, é 

aplicada em todos os tipos de estrutura quando feito processo de 

departamentalização. 

d) A definição precisa de direitos e obrigações dos membros da 

organização traduzidas em funções bem delineadas é uma 

característica de organizações mecanicistas. 

e) Um dos pontos a observar na estrutura é a amplitude de controle. 

Quanto menor a amplitude de controle, menor o número de níveis 

hierárquicos. 

Resposta: D 

a) Quando a organização é centralizada, as decisões são tomadas no 

topo da organização com isso haverá maior coordenação e controle. 

b) Por mais que a estrutura da organização seja formalizada haverá 

relacionamentos entre as pessoas que interagem em grupos 

informais, independentemente da sua posição na organização formal. 

c) O princípio da unidade de comando diz que cada subordinado tem 

apenas um chefe.   
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d) Departamentalização é uma forma de alocar pessoas, tarefas e 

atividades em unidades.  

e) Amplitude de controle significa quantos funcionários estão 

subordinados a um chefe, quanto menor a amplitude de controle, 

MAIOR o número de níveis hierárquicos. Uma  estrutura  com  muitos  

subordinados  por  chefe  ficará  com  um  aspecto achatado, já uma 

estrutura com poucos subordinados  ficará com  um aspecto de um 

funil, chamada aguda. 

 

15. (FCC/2015/CNMP/Técnico do CNMP - Administração) 

A estrutura organizacional por Projetos apresenta como vantagem: 

a) possibilita economia pelo uso racional dos equipamentos. 

b) predispõe todos os participantes da organização para a tarefa de 

satisfazer os clientes. 

c) forma efetiva para conseguir resultados em problemas complexos. 

d) economias de escala pelo uso integrado de pessoas, máquinas e 

produção em massa. 

e) permite fixar a responsabilidade pelo desempenho no 

comportamento regional ou local. 

Resposta: C 

a) Departamentalização por Processos 

b) Departamentalização por Cliente 

c) Gabarito 

d) Departamentalização Funcional  

e) Departamentalização Regional 
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16. (CESPE/2014/ICMBIO/Analista Administrativo) 

A respeito das estruturas organizacionais, julgue os itens seguintes. 

Quanto mais níveis hierárquicos existirem em uma organização, 

maior será a amplitude de controle prevista para os cargos de 

comando ou chefias. 

Resposta: Errado 

Quanto maior o número de subordinados por chefe, maior é a 

amplitude controle. 

 

17. (FCC/2014/ TRT - 16ª REGIÃO (MA)/ Analista Judiciário - 

Área Administrativa) 

Sobre as estruturas organizacionais formais considere: 

I. A criação de uma unidade organizacional staff na diretoria 

demonstra tendência de perda de inovação na gestão pública.  

II. Um dos tipos de departamentalização é o funcional, pois permite 

otimizar recursos e aumentar a especialidade.  

III. A representação gráfica da estrutura organizacional é feita pelo 

fluxograma, que é reconhecido juridicamente de fato e de direito.  

IV. Em um processo de achatamento da estrutura organizacional 

tende-se a um aumento da amplitude de controle das chefias.  

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I e II.  

b) I e III.  

c) III e IV.  

d) II e IV.  

e) II. 
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Resposta: D 

I. Errada. O Staff exerce funções de assessoria e consultoria, ou seja, 

são especialistas que propõem novas ideias e planos, favorecendo a 

inovação.  

II. Certo. A departamentalização funcional promove a criação de 

departamentos que agrupem as mesmas funções (Finanças, Recursos 

Humanos, etc.), favorecendo à especialização, otimizando os 

recursos, pois ao concentrar pessoas com a mesma função em um 

único departamento há o aproveitamento das competências . 

III. Errada. A representação gráfica é feita pelo organograma, o 

fluxograma é representa os fluxos de trabalho. 

IV. Correto. Quanto menos níveis hierárquicos uma organização 

possuir, mais achatada será a estrutura, consequentemente a 

amplitude de controle será maior, pois cada chefe terá muitos 

subordinados. 

 

18. (CESPE/2014/ CADE/ Agente Administrativo) 

A estrutura de uma organização é definida por sua composição 

hierárquica, sua departamentalização e seus sistemas de 

comunicação, coordenação e integração. 

Resposta: Certo. 

A estrutura organizacional pode ser definida como um conjunto de 

tarefas formais atribuídas às unidades, relações de subordinação, 

incluindo linhas de autoridade, responsabilidade pelas decisões, 

número de níveis hierárquicos e amplitude do controle administrativo. 
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19. (CESPE/2014/SUFRAMA/Administrador) 

No que se refere a aspectos da estrutura organizacional, julgue os 

itens subsequentes. 

A adoção pela organização da linha-staff, em que os especialistas de 

staff não interferem nas decisões das unidades para as quais prestam 

serviço, gera a desvantagem de criar uma área de assessoria de tipo 

linear e com autoridade única, duplicando os gastos dos recursos 

organizacionais. 

Resposta: Errado 

As funções de staff não têm autoridade única, são apenas 

órgãos consultivos, de apoio e suporte. 

 

20. (CESPE/2014/Polícia Federal/ Agente Administrativo) 

Em relação às características básicas das organizações modernas, 

julgue os itens a seguir. 

O principal propósito da estrutura organizacional consiste em alocar 

esforços para a execução de tarefas. 

Resposta: Errada.  

Segundo Chiavenato, "a estrutura organizacional é a maneira pela 

qual as atividades da organização são divididas, organizadas e 

coordenadas".   

 

21. (CESPE/2014/SUFRAMA/Administrador) 

No que se refere a aspectos da estrutura organizacional, julgue os 

itens subsequentes. 

De acordo com a cadeia de comando e a hierarquia de uma estrutura 

organizacional, um gerente de produção tem autoridade sobre seu 
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subordinado direto e responsabilidade para com seu diretor de 

produção. 

Resposta: Certo. 

A autoridade é atribuída ao cargo e não às pessoas. Ela flui do 

nível institucional ao nível operacional, ou seja, quanto mais alta a 

posição do administrador na estrutura hierárquica, mais autoridade 

ele tem. Enquanto responsabilidade é o dever de desempenhar a 

tarefa que lhe foi designada. A autoridade emana do superior para o 

subordinado, já a responsabilidade é a obrigação exigida do 

subordinado para que realize seus deveres.  

 

22. (FCC/2013/TRT/ Técnico Judiciário - Área Administrativa) 

O conceito de departamentalização das organizações corresponde. 

  a) a um conceito superado de divisão de atribuições dentro de uma 

organização, fortemente ligado ao modelo burocrático.  

  b) ao grupamento de atividades logicamente em órgãos, bem como 

a divisão dos órgãos em unidades menores, segundo critérios que 

podem ser, entre outros, funcional ou por produto. 

  c) à separação de funções em uma estrutura de plano de cargos e 

salários, segundo critérios que podem ser, entre outros, por clientela. 

  d) à segregação de atividades em setores da organização, centrais 

ou periféricos, de acordo com a maior ou menor importância da 

atividade.  

  e) à descentralização das atividades, com delegação de atribuições 

e maior autonomia aos colaboradores da organização. 

Resposta: B 

Departamentalização é o processo de agrupamento de atividades, 

segundo algum critério de homogeneidade, para atender objetivos 

pré-estabelecidos para propiciar o alcance eficiente de resultados.  
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23. (FCC/2013/HEMOBRAS/ Assistente Administrativo) 

Em busca de inovação, algumas empresas têm utilizado um modelo 

de estrutura organizacional diferenciado dos demais, que permite, 

por exemplo, a integração horizontal entre as áreas funcionais da 

empresa. Para autores como Vasconcellos (1982) resume-se em: 

quando duas ou mais formas de estrutura são utilizadas, 

simultaneamente, sobre os mesmos membros de uma organização. 

Este modelo denomina-se 

  a) Terceirização. 

  b) Organograma. 

  c) Estrutura em linha e staff. 

  d) By-pass 

  e) Estrutura matricial. 

Resposta: E 

a) Terceirização ou outsourcing é transferir a outra empresa suas 

atividades-meio, proporcionando maior disponibilidade de recursos 

para sua atividade-fim, reduzindo a estrutura operacional. 

  b) Organograma é a representação gráfica que representa as 

relações hierárquicas dentro de uma empresa 

  c) Estrutura em linha e staff é a combinação da organização linear 

com a funcional, pode ser chamada de hierárquico-consultivo. 

  d) By-pass é ultrapassar a linha de comunicação hierárquica 

estabelecida formalmente. 

  e) Estrutura matricial é um modelo híbrido que comporta a 

estrutura funcional e uma estrutura horizontal que pode ser por 

produto, processo ou projeto. 
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24. (FCC/2013/HEMOBRAS/ Assistente Administrativo) 

A tendência de grande parte das organizações é manter estruturas 

tradicionais ou departamentalizadas. Este modelo, chamado de 

departamentalização, pode ser desenhado baseando-se em alguns 

critérios, como, por exemplo, um departamento industrial que reúne 

subdivisões de seções técnicas como usinagem leve, usinagem 

pesada, montagem, try-out etc. Trata-se de Departamentalização 

  a) funcional. 

  b) por cliente. 

  c) por processo. 

  d) por produto. 

  e) geográfica. 

Resposta: C 

a) Agrupamento por atividades ou funções principais. Divisão do 

trabalho interna por especialidade.  

b) Agrupamento conforme o tipo ou tamanho do cliente ou 

comprador. 

c) Agrupamento por fases do processo, do produto ou da operação.  

d) Agrupamento por resultados quanto a produtos ou serviços. 

Divisão de trabalho por linhas de produtos/serviços.  

e) Agrupamento conforme localização geográfica ou territorial. 

 

25. FCC/TRT 8/2010 - O processo administrativo possui 

quatro funções básicas − planejamento, organização, direção e 

controle. A função de controle é um processo cíclico composto 

de quatro fases: 
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a) análise dos resultados; definição de metas; ações de reforço para 

aplicação de boas práticas e acompanhamento. 

b) definição de objetivos; acompanhamento da execução; avaliação e 

ações de melhoria. 

c) acompanhamento da execução; identificação de inconformidades; 

definição de novos processos e implantação. 

d) monitoração dos processos definidos; identificação de 

inconsistências; implantação e avaliação. 

e) estabelecimento de padrões de desempenho; monitoração do 

desempenho; comparação do desempenho com o padrão e ação 

corretiva. 

Gabarito: E  

Primeiro se estabelecem os objetivos, os padrões de desempenho que 

servirão de parâmetros; e então se monitoram as ações para 

posterior comparação do desempenho com o padrão e então age-se 

corretivamente, melhora o desempenho ou mantém as ações bem 

sucedidas. 

 

26. ESAF/MF/2013 - Relacione as duas colunas e a seguir 

assinale a opção que representa a sequência de relacionamento 

correta. 

1. Controle estratégico. 

2. Controle tático. 

3. Controle operacional. 

( ) Ênfase na eficácia. 

( ) Focaliza articulação interna. 

( ) Ênfase na eficiência. 

( ) Aborda toda a organização. 

( ) Focaliza o ambiente externo. 

( ) Aborda cada departamento. 

a) 3 2 2 3 1 3 

b) 1 3 1 2 3 2 

c) 2 1 2 3 1 1 

d) 2 1 3 1 3 3 

e) 1 2 3 1 1 2 

Gabarito: E  

Controle Estratégico: é o controle que acontece no nível institucional, 

é genérico e global, focaliza o ambiente externo e é orientado para o 

longo prazo e abrangendo a organização como um todo, sua ênfase é 
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na eficácia, ou seja, busca assegurar que os objetivos estratégicos 

estão sendo atingidos. 

Controle Tático: é o controle que acontece no nível intermediário da 

organização, é orientado para o médio prazo, abordando cada 

unidade administrativa da organização, é mais detalhado que o 

estratégico, tem foco na articulação interna e busca assegurar o 

cumprimento do planejamento tático. 

Controle Operacional: é o controle mais detalhado e analítico, 

monitora cada atividade isoladamente, sua ênfase é na eficiência, 

orientado para o curto prazo e busca assegurar o cumprimento do 

planejamento operacional. 

 

27. FCC AJ/TRF 4/2010 - A fase final do processo 

administrativo é o controle. À medida que a organização 

caminha na realização de seus objetivos, os gerentes devem: 

a) aprimorar os mecanismos de controle e definição de 

responsabilidades, de maneira a evitar retrocessos e substituição de 

funcionários inadequados. 

b) ampliar os objetivos anteriormente definidos, de forma a adequá-

los ao novo momento institucional. 

c) rever as funções e a cadeia escalar, incorporando novas 

especializações e habilidades do capital intelectual. 

d) monitorar o progresso para se assegurar de que a empresa se 

comporta de modo a realmente alcançá-los no período programado. 

e) definir novas metas, buscando maximizar o investimento 

financeiro da organização. 

Gabarito: D  

Controle é o processo de monitorar a execução para verificar se o que 

ações estão em conformidade com o planejado, e então realizar as 

correções necessárias para que os objetivos sejam alcançados. 

 

28. CESPE/MJ/2013 - No que se refere ao planejamento 

estratégico, julgue o próximo item. 

O controle estratégico decorrente do planejamento estratégico 

envolve decisões relacionadas a alterações de objetivos estabelecidos 

em função de alterações ambientais. 

Gabarito: Certo  

Controle Estratégico: é o controle que acontece no nível institucional, 

é genérico e global, focaliza o ambiente externo e é orientado para o 
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longo prazo e abrangendo a organização como um todo, sua ênfase é 

na eficácia, ou seja, busca assegurar que os objetivos estratégicos 

estão sendo atingidos. 

 

29. CESPE/BACEN/2013 - A respeito de análise, controle e 

monitoramento do planejamento estratégico, julgue o próximo 

item. 

A atividade de controle prescinde da determinação de padrões de 

desempenho que sejam definidos para objetivos de longo prazo. 

Gabarito: Errado  

A atividade de controle NÃO prescinde (não dispensa) a determinação 

de padrões de desempenho que sejam definidos para objetivos de 

longo prazo, a primeira etapa do controle é o estabelecimento dos 

padrões de desempenho. 

 

30. FUNRIO/SUFRAMA/2008 - A função administrativa que 

consiste em medir e corrigir o desempenho para assegurar que 

os objetivos organizacionais e os planos estabelecidos para 

alcançá-los sejam realizados é 

a) racionalização. 

b) controle. 

c) plano de ação. 

d) otimização. 

e) realimentação. 

Gabarito: B  

Controle é o processo de monitorar a execução para verificar se o que 

ações estão em conformidade com o planejado, e então realizar as 

correções necessárias para que os objetivos sejam alcançados. 

 

31. FUNRIO/SUFRAMA/2008 - Ao abordar cada unidade 

organizacional em separado, o controle estará no nível 

a) estratégico. 

b) operacional. 

c) institucional. 

d) analítico. 

e) intermediário. 

Gabarito: E  

Controle Tático: é o controle que acontece no nível intermediário da 

organização, é orientado para o médio prazo, abordando cada 
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unidade administrativa da organização, é mais detalhado que o 

estratégico, tem foco na articulação interna e busca assegurar o 

cumprimento do planejamento tático. 

 

32. CESPE/TCERO/2013 - A respeito das funções da 

administração e do comportamento organizacional no processo 

administrativo, julgue o item que se segue. 

Nas organizações, são considerados os níveis de controle estratégico, 

operacional e administrativo. No controle administrativo, o foco recai 

sobre as atividades e o consumo de recursos. 

Gabarito: Errado  

Controle Tático: é o controle que acontece no nível intermediário da 

organização, é orientado para o médio prazo, abordando cada 

unidade administrativa da organização, é mais detalhado que o 

estratégico, tem foco na articulação interna e busca assegurar o 

cumprimento do planejamento tático. 

Controle Operacional: é o controle mais detalhado e analítico, 

monitora cada atividade isoladamente e os recursos utilizados, sua 

ênfase é na eficiência, orientado para o curto prazo e busca assegurar 

o cumprimento do planejamento operacional. 

 

33. CETROANVISA/2013 - Segundo as funções da 

administração, com relação aos aspectos essenciais do processo 

de controle administrativo, assinale a alternativa incorreta. 

a) Objetivo: O controle requer um objetivo, um fim predeterminado, 

um plano, uma linha de atuação, um padrão, uma norma, uma regra 

decisória, um critério ou uma unidade de medida. 

b) Medição: O controle requer um meio de medir a atividade 

desenvolvida. O que não se pode medir, não se pode administrar. 

c) Centralização: mecanismo que centraliza a atividade em curso, 

para permitir-lhe alcançar a supervisão necessária. 

d) Comparação: procedimento para comparar a atividade 

desenvolvida com o critério definido. 

e) Correção: mecanismo que corrige a atividade em curso para 

permitir-lhe alcançar os resultados desejados 

Gabarito: C  

A centralização da organização, facilita o controle, pois todas as 

decisões são concentradas na alta administração, entretanto, a 

centralização não é um aspecto do processo de controle. 
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34. FUNRIO/CEITEC S.A./ 2012 - O tipo de controle que 

focaliza as atividades e o consumo de recursos em qualquer 

nível da organização denomina-se: 

a) Tático. 

b) Operacional. 

c) Funcional. 

d) Administrativo. 

e) Estratégico. 

Gabarito: B  

Controle Operacional: é o controle mais detalhado e analítico, 

monitora cada atividade isoladamente e os recursos utilizados, sua 

ênfase é na eficiência, orientado para o curto prazo e busca assegurar 

o cumprimento do planejamento operacional. 

 

35. ESAF/MTUR/2014 - Considere que o processo de controle 

pode ser definido em alto nível com uma sequência de quatro 

atividades: estabelecer padrões de desempenho (indicadores de 

desempenho), medir o desempenho, comparar o desempenho com os 

padrões para determinar desvios e adotar medidas corretivas para 

ajustar o desempenho ao padrão esperado. Analise as afirmativas 

abaixo, marcando C para Certo e E para Errado. A seguir selecione a 

opção correta. 

( ) Padrão, ou indicador, é uma medida usada para avaliar 

resultados. 

( ) A auditoria, a inspeção e o controle de retorno sobre ativos são 

exemplos de técnicas de controle qualitativas. 

( ) Padrões podem ser de capacidade (quantidade), de qualidade, de 

tempo e de custo. 

( ) A comparação do desempenho com o padrão é feita por meio de 

mensuração e variância ( grau de desvio em relação ao padrão). 

( ) Sistemas de controle eficazes devem focalizar as atividades 

realizadas, devem ser precisos e devem ser aceitos por todos os 

envolvidos. 

a) C, C, E, E, E 

b) E, C, C, E, C 

c) C, E, C, E, E 

d) E, C, E, C, E 

e) C, E, C, C, C 
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Gabarito: E  

A auditoria, a inspeção e o controle de retorno sobre ativos são 

exemplos de técnicas de controle quantitativas, pois aferem 

comparam indicadores numéricos. 

 

36. CESPE/SUFRAMA/2014 - Acerca das funções e do 

processo da administração, julgue o item. 

A abrangência operacional, tática e estratégica das ferramentas de 

controle e gestão organizacional permite que, após as ações 

corretivas, os ajustes no desempenho e nos padrões esperados sejam 

realizados para se assegurar o alcance dos objetivos organizacionais. 

Gabarito: Certo 

O controle permite que ações corretivas sejam feitas para 

alinhamento do desempenho aos padrões esperados, de tal forma 

que sejam alcançados os objetivos organizacionais. 

 

37. Instituto AOCP/MPE BA/2014 - A função de controle, vista 

em sua totalidade, pode ser conceituada como um processo, 

uma vez que se refere a uma série de etapas que buscam 

assegurar que a organização alcance seus objetivos. Assinale a 

alternativa que apresenta as etapas do processo de controle. 

a) Estabelecimento de parâmetros de desempenho; medição do 

desempenho real; comparação do desempenho observado com os 

parâmetros preestabelecidos; e implementação de medidas 

corretivas, ajustando o desempenho ou os parâmetros. 

b) Identificação da situação problema; avaliação da situação 

problema; 

construção de indicadores para avaliar a situação problema; coleta de 

dados sobre o desempenho da situação problema; julgamento dos 

dados coletados; e implementação de adequações para eliminar ou 

minimizar o problema. 

c) Estabelecimento de instrumentos de mensuração; ajustamento dos 

instrumentos aos objetos a serem mensurados; coleta de medidas 

dos objetos através dos instrumentos; avaliação das medidas 

coletadas; e implementação de correções quando necessário. 

d) Identificação dos objetos a serem controlados; adoção de 

procedimentos de controle; verificação da adequação dos objetos em 

relação aos procedimentos; ajuste dos objetos aos procedimentos; 

retroalimentação do processo de controle. 
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e) Estabelecimento de padrões mensuráveis; estabelecimento dos 

elementos a serem medidos; utilização dos padrões e dos elementos; 

exercício do controle nos padrões e nos elementos; continuação da 

execução dos padrões e dos elementos. 

Gabarito: A  

Primeiro se estabelecem os objetivos, os padrões de desempenho que 

servirão de parâmetros; e então se monitoram as ações para 

posterior comparação do desempenho com o padrão e então age-se 

corretivamente, melhora o desempenho ou mantém as ações bem 

sucedidas. 

 

38. ESAF/AFRFB/2014 - Analise os itens a seguir e assinale a 

opção correta. 

I. O controle, assim como o planejamento, existe nos três níveis 

organizacionais: o estratégico, o intermediário e o operacional. 

II. A avaliação do desempenho do pessoal é um tipo de controle 

organizacional e pode incluir informações sobre índices como 

produção por empregado. 

III. Entre as melhores práticas de governança corporativa 

recomendadas pelo Instituto Nacional de Governança Corporativa 

para a área de gestão estão a transparência, a clareza e a 

objetividade na prestação de contas. 

a) Somente I e II estão corretas. 

b) Somente II e III estão corretas. 

c) Somente I e III estão corretas. 

d) Nenhuma das afirmativas está correta. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

Gabarito: E  

A avaliação do desempenho do pessoal é um tipo de controle 

organizacional a posteriori, que busca identificar o desempenho dos 

funcionários, como o atingimento das metas de produção 

Governança corporativa é o conjunto de boas práticas de gestão 

instituídas sob quatro princípios: Disclousure ou Transparência, 

Accountability ou prestação de contas, fairness ou 

Equidade/Igualdade e Cumpliance ou Cumprimento às leis. 

 

39. CESPE/CADE/2014 - No que se refere ao processo 

organizacional, julgue o item que se segue. 
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Como uma das funções do processo de administração, cabe à direção 

assegurar que os objetivos traçados pela organização estejam sendo 

cumpridos. 

Gabarito: Errado  

Como uma das funções do processo de administração, cabe à ao 

CONTROLE assegurar que os objetivos traçados pela organização 

estejam sendo cumpridos. 

 

40. CESPE/PF/2014 - No que se refere ao processo 

administrativo, julgue o item subsequente. 

O controle dos processos deve ocorrer anteriormente e durante a sua 

implementação em uma organização, nunca após seu término. 

Gabarito: Errado  

O controle pode ser prévio, concomitante ou posterior. O controle 

posterior ocorre após o encerramento da atividade. 

 

41. CESPE/TRT 17/2013 - Julgue o item, acerca de noções de 

administração pública e geral. 

A implantação de um sistema de medição de desempenho 

organizacional deverá garantir a mensuração do máximo de aspectos 

da organização, incluindo medidas que possam não ter muita 

utilidade em curto ou médio prazo, porém que poderão ser 

percebidas como úteis em um futuro. 

Gabarito: Errado 

A implantação de um sistema de medição de desempenho 

organizacional deverá garantir a mensuração do máximo de aspectos 

da organização, incluindo medidas de curto, médio ou longo prazo. 

 

42. CESPE/ANCINE/2013 - No que se refere ao processo de 

controle de desempenho organizacional, julgue o próximo item. 

Por meio do controle operacional, pretende-se auferir o desempenho 

global da organização, podendo-se observar as taxas de rotatividade; 

a quantidade e a qualidade dos produtos e serviços; a produtividade; 

e a participação no mercado. A síntese das informações acerca do 

desempenho das áreas funcionais é também um dos componentes do 

controle operacional. 

Gabarito: Errado 

Por meio do controle operacional, pretende-se auferir o desempenho 

das atividades e do consumo dos recursos, a quantidade e a 
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qualidade dos produtos e serviços; a produtividade. As taxas de 

rotatividade de pessoal são observadas no controle tático. E a 

participação no mercado faz parte do controle estratégico. A síntese 

das informações acerca do desempenho das áreas funcionais é um 

dos componentes do controle tático. 

 

 

43. FCC/CNMP/2015 - Sobre um efetivo sistema de 

desempenho organizacional, é INCORRETO afirmar: 

a) O alinhamento da modelagem à cultura empresarial é uma 

condição sine qua non para a eficácia do sistema de desempenho. 

b) As ferramentas vinculadas a um sistema de desempenho, 

geralmente, são aplicativos denominados sistemas de apoio à decisão 

(SAD), podendo ser adquiridos no mercado ou desenvolvidos pela 

organização. 

c) Dentre as vantagens, com o uso do BSC na gestão do 

desempenho: vinculação do sistema de recompensa às medidas do 

desempenho organizacional. 

d) O cliente externo é o ponto final da mensuração num sistema de 

desempenho organizacional. 

e) O nível de desempenho de uma pessoa é função, entre outros 

aspectos, da capacidade e da motivação. 

Gabarito: D  

Num sistema de desempenho organizacional, não somente os clientes 

externos devem ser mensurados, mas os clientes internos 

(funcionários), a perspectiva financeira da organização e os processos 

internos. 

 

44. IADES/METRO DF/2014 - No processo de administração, 

controle não tem o significado popular de fiscalização, mas sim 

de produção de informações para tomar decisões quanto à 

execução de atividades e sobre objetivos. As informações e 

decisões de controle permitem manter uma organização ou 

sistema orientado para o próprio objetivo. Considerando que 

existem níveis de controle, é correto afirmar que aquele que 

focaliza as atividades e o consumo de recursos nas diversas 

áreas da empresa é o controle 

a) estratégico. 

b) operacional. 
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c) administrativo. 

d) tático. 

e) social. 

Gabarito: B  

Controle Operacional: é o controle mais detalhado e analítico, 

monitora cada atividade isoladamente e os recursos utilizados, sua 

ênfase é na eficiência, orientado para o curto prazo e busca assegurar 

o cumprimento do planejamento operacional. 

 

45. CESPE/FUB/2015 - Acerca do processo administrativo, 

julgue o item seguinte. 

Para assegurar a realização de objetivos organizacionais, o processo 

de controle deve comparar resultados alcançados com resultados 

esperados. 

Gabarito: Certo  

O processo de controle deve comparar resultados alcançados com 

resultados esperados, caso haja algum desvio deve corrigir para 

alcançar o objetivo esperado. 

 

46. CESGRANRIO/IBGE/2013 - Em uma organização, ficou 

definido que os gastos acima de mil reais devem ser 

submetidos à aprovação de um funcionário do Setor de 

Finanças. 

Tal norma evidencia que essa organização utiliza um processo de 

controle 

a) simultâneo 

b) retroativo 

c) preliminar 

d) de clã 

e) de mercado 

Gabarito: C  

Controle prévio ocorre antes da atividade ser executada para prevenir 

que haja algum problema ou falha. 

 

47. FUNDEP/Pref Uberaba/2016 - A função controle e 

avaliação para os sistemas de informações gerenciais, a 

estrutura organizacional, bem como os métodos, normas e 

procedimentos da empresa apresentam algumas finalidades. 

Com relação a essa função, pode-se afirmar que: 
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I. a função controle e avaliação possibilita identificar problemas, 

falhas e erros que se transformam em desvios do planejado, com a 

finalidade de corrigi-los e de evitar sua reincidência. 

II. a função controle e avaliação proporciona informações gerenciais 

periódicas, para que seja rápida a intervenção no desempenho do 

processo. 

III. a função controle e avaliação pode ser utilizada como instrumento 

gerencial para corrigir ou reforçar o desempenho apresentado. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 

Gabarito: D  

Através da função controle e avaliação, há o monitoramento das 

ações, permitindo a geração de informações gerenciais periódicas, 

que permitem a comparação entre o idealizado e o efetivamente 

realizado para que possa ser corrigido qualquer desvio. 

 

48. CESPE/FUNPRESP/Administrativa/2016 - No que se refere 

aos fundamentos do controle e desempenho organizacional, 

julgue o item subsecutivo. 

Orientação estratégica para resultados, flexibilidade, clareza e 

objetividade são características do controle organizacional. 

Gabarito: Certo  

O controle assegura que a organização atinja seus resultados, através 

dos objetivos claros traçados, que serão parâmetros para comparação 

com a execução das atividades, e aumenta a flexibilidade, pois ela 

pode corrigir e melhorar suas ações, alinhando-as com os padrões de 

desempenho. 

 

49. UFMT/PREVICÁCERES/2016 - O controle diz respeito aos 

esforços exercidos pelos gestores para gerir suas informações 

relativas à execução das atividades organizacionais, facilitando 

a detecção de potenciais problemas e desvios, e possibilitando 

a sua correção (SOBRAL e PECI, 2013). 

Marque a alternativa que NÃO apresenta um instrumento de controle 

utilizado nas organizações. 

a) Teoria dos dois fatores 
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b) Auditoria 

c) Benchmarking 

d) Balanced Scorecard 

Gabarito: A  

Teoria dos dois fatores é uma Teoria Motivacional do autor Frederick 

Herzberg.  

Auditoria é o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas 

utilizadas em uma organização, no sentido de controlar seu 

patrimônio e seus registros. 

O Benchmarking é um um processo de pesquisa das melhores 

práticas que permite realizar comparações de processos e práticas 

para identificar o melhor e assim corrigir e melhorar o desempenho. 

Balanced Scorecard é uma ferramenta de controle estratégico que 

permite a empresa medir seu desempenho através de indicadores sob 

as perspectivas: financeiras, clientes, processos internos e 

aprendizado e inovação. 

 

50. CESGRANRIO/TRANSPETRO/2011 - A atividade de 

manutenção preventiva em uma empresa 

a) visa a atender rapidamente as emergências que surjam. 

b) é de natureza contínua e obedece a um cronograma. 

c) substitui peças e equipamentos apenas quando falham. 

d) estabelece plantões de funcionários para atender os imprevistos. 

e) não adiciona valor ao produto da empresa. 

Gabarito: B 

A manutenção preventiva ocorre periodicamente para evitar falhas ou 

problemas. 

 

51. CESPE/ABIN/2010 - Acerca da etapa de controle do ciclo 

PDCA, julgue o item seguinte. 

O avanço das tecnologias de informação, tanto em relação a 

hardwares quanto a softwares, propiciou, nos últimos vinte anos, o 

aprimoramento do exercício do controle nas empresas. 

Gabarito: Certo 

As tecnologias de informação permitem o registro de dados que 

interpretados fornecem informação para a avaliação do desempenho. 

 

52. CESPE/ABIN/2010 - Acerca da etapa de controle do ciclo 

PDCA, julgue o item seguinte. 

O controle deve ser exercido por meio do uso de indicadores. 
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Gabarito: Certo 

O controle deve ser exercido por meio do uso de indicadores que 

permitem mensurar se o realizado está de acordo com os padrões 

estabelecidos. 

 

53. FCC/SEFAZ SP/2009 - Um exemplo de indicador de 

produtividade é 

a) o número de solicitações de reparos pelo número total de unidades 

entregues. 

b) a porcentagem de funcionários com formação de nível superior, 

em relação ao total. 

c) a porcentagem de clientes que reclamaram, ou não, quando da 

entrega do produto. 

d) o índice de retrabalho em relação ao total produzido em um 

determinado processo industrial. 

e) o número de homens/hora para uma unidade de serviço 

executado. 

Gabarito: E 

Produtividade é o indicador que mede quantos produtos foram 

gerados em relação aos recursos utilizados. 

 

 

54. 2012/CESPE/TJ-AC - Julgue o item seguinte, relativo à 

função administrativa de controle. 

 

Os tipos de controle são o preliminar, que ocorre antes das 

operações iniciarem; o simultâneo, que ocorre enquanto os planos 

estão sendo implementados; e o de feedback, que enfoca o uso da 

informação sobre os resultados, no intuito de corrigir desvios em 

relação aos parâmetros aceitáveis. 

Gabarito: Certo 

O controle pode ser prévio, antes de a atividade se iniciar, 

concomitante que ocorre simultaneamente à execução da atividade 

e posterior ou feedback que ocorre após o encerramento da 

atividade. 

 

 

 

 



 
www.thcursos.com.br 

 

CURSO EM PDF – ADMINISTRAÇÃO  

ALERJ 2016 
Prof. Andressa Taketa 

 
 

92 
 

GABARITO 

 

1 C 17 D 33 C 49 A 

2 A 18 CERTO 34 B 50 B 

3 B 19 ERRADO 35 E 51 CERTO 

4 C 20 ERRADO 36 CERTO 52 CERTO 

5 E 21 CERTO 37 A 53 E 

6 C 22 B 38 E 54 CERTO 

7 D 23 E 39 ERRADO   

8 B 24 C 40 ERRADO   

9 D 25 E 41 ERRADO   

10 B 26 E 42 ERRADO   

11 E 27 D 43 D   

12 B 28 CERTO 44 B   

13 D 29 ERRADO 45 CERTO   

14 D 30 B 46 C   

15 C 31 E 47 D   

16 ERRADO 32 ERRADO 48 CERTO   

 


