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PROVA TEÓRICA I

01. Qual é o principal papel do administrador?

02. Para que a administração possa evoluir existiram vários cenários políticos, econômicos e sociais

que assolaram o mundo, cite três cenários que contribuíram para essa evolução.

03. “A administração  envolve  a  interpretação  de  objetivos  a  fim  de  transformá-los  em  ação

organizacional”,  este  é  um conceito  amplo  sobre  administração e  manifesta  mediante  algumas

ações do administrador, marque com V as ações que fazem parte verdadeiramente do enunciado.

(   ) Planejamento (   ) Direção (   ) Pagamentos (   ) Avaliação

(   ) Organização (   ) Conflitos (   ) Controle (   ) Medição

04. Dentre as funções do administrador, qual delas é mais relacionada a características pessoais?

a) Definir perfil profissional de vaga. b) Tomar decisões.

c) Gerenciar equipes. d) Liderança.

05. Relacione as lacunas de cordo com o nível de perfil do cargo.

( a ) Nível Gerencial ( b ) Nível Operacional ( c ) Nível Institucional

(     ) Caixa de supermercado (     ) Presidente (     ) Técnico de refrigeração.

(     ) Gerente de marketing (     ) Supervisor de produção (     ) Montador.

(     ) Contador. (     ) Sócio. (     ) Marceneiro.
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06. “É um conjunto de doutrinas e técnicas do processo administrativo”. Esta definição se refere a

um tópico muito importante na administração, o qual é chamado de:

a) abordagem b) escola c) modelo de gestão d) doutrina. e) ética

07. Um dos fatores que mais influenciou a administração no mundo foram as relações de trabalho.

Ao longo do tempo, existiram várias formas de relação, cite três exemplos no decorrer da história.

_______________________, ___________________________ e _________________________.

08. O organograma é  uma das  formas  de  apresentação  de  modelo  organizacional  presente  em

diversas empresas e autarquias, liste abaixo o organograma mais próximo do IFSC.

a) diretores, coordenadores e servidores.

b) presidente e vice, diretor geral e alunos.

c) reitores, pró-diretor, coordenadores, alunos e servidores.

d) reitor, pró-reitores, diretores, coordenadorias e cursos.

09. Uma das principais abordagens da relação organizacional das empresas em relação à forma de

trabalho se deu devido às contribuições de TAYLOR, FAYOL e FORD. Essas novas concepções se

deram, principalmente, decorrente da:

a) revolução industrial. b) segunda guerra mundial.

c) ditadura militar. d) publicação do manifesto comunista.

10. A gestão de pessoas, como hoje é conhecida,  foi  aperfeiçoada para prover um caráter mais

humano  às  organizações.  Atualmente,  ela  é  pautada  por  processos  que  conduzem os  recursos

humanos a atender aos objetivos da organização, assinale a seguir quais são esses processos:

(     ) Provisão (     ) Demissão (     ) Investigação (     ) Conflito

(     ) Avaliação (     ) Feedback (     ) Controle (     ) Desenvolvimento

(     ) Decisão (     ) Aplicação (     ) Oportunidade (     ) Reconhecimento
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11. Supondo que um dos membros da sua  equipe  cometeu  um erro considerado grave,  o  qual

causará atrasos consideráveis no seu projeto, descreva a seguir como você chamaria a atenção dele.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12. Uma vaga foi aberta para a sua área de atuação em seleção interna. Supondo que você será o

entrevistador, qual dos itens a seguir apresenta um erro do entrevistador em relação à seleção.

a) propor dinâmica em grupo para os candidatos.

b) realizar uma análise curricular.

c) entrevistar apenas pessoas conhecidas.

d) realizar um teste de avaliação de conhecimentos.

13. Todas são características inerentes a um líder, exceto:

a) empatico b) comunicativo c) motivador d) indiferente

14. As necessidades das pessoas sempre foram foco de estudos para entender seu comportamento

social.  A pirâmide  de  necessidades  criada  por  Maslow  estrutura  alguns  critérios  de  extrema

importância para a humanidade, marque a alternativa que represente as necessidades mais básicas.

a) amizade, família e afeto. b) segurança, emprego e propriedade.

c) respiração, sono e água. d) aceitação, realização e moralidade.

15. Defina, de forma objetiva, o que significa clima organizacional?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

IFSC Campus São José | Rua José Lino Kretzer, 608 – Bairro: Paria Comprida
CEP 88103-310  São José/SC   |   Fone: (49) 3381-2850   |   clayrton.henrique@ifsc.edu.br


