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AULA 1 – DEMONSTRATIVA 

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 CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO para o concurso de TÉCNICO 

DE CONTROLE EXTERNO do TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO 

RIO DE JANEIRO - TCMRJ. 

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

apenas será disponibilizada após a efetivação da matrícula. 

Atenção: O curso será atualizado de acordo com o edital assim que for 

divulgado o programa oficial sem nenhum custo adicional. 

 

A disciplina de Ciências da Administração é uma novidade no conteúdo 

programático do edital do TCMRJ, entretanto ao fazer uma análise histórica, 

desde 2012, dos editais da banca SMA (Secretaria Municipal de Administração 

do Rio de Janeiro) que cobraram a disciplina de Administração, pode-se inferir 

os conteúdos que poderão ser cobrados, assim como as bibliografias indicadas. 

Tomaremos como base o edital de Analista Legislativo sem especialidade da 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pois é o mais abrangente, entretanto a 
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parte de Administração Pública não será o foco do nosso estudo, sendo apenas 

um tópico do conteúdo a ser estudado. 

Na disciplina de Administração existem autores diversos que fazem 

releituras das teorias as nomeando de maneiras diversas, o que pode causar 

confusão, mas para nossa sorte a SMA indica a bibliografia, facilitando nossos 

estudos. Além disso, as questões da banca são mais técnicas do que 

interpretativas, por isso a importância de se basear na bibliografia, vocês verão 

que muitas questões da SMA são “cópia e cola” do livro, mas não há 

necessidade de você ler os livros, em nossas aulas destacaremos o que é 

importante você saber. Ao fazer uma análise dos últimos editais da banca em 

que houve a cobrança da disciplina, verificamos a similaridade na bibliografia 

indicada, portanto trabalharemos nesse primeiro assunto com as versões 

atualizadas dos seguintes livros: 

• CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. Rio 

de Janeiro: Campus. 

• MAXIMIANO, Antônio C.A. Teoria geral da administração. Atlas: S. Paulo. 

 A resolução de questões é essencial para fixação de qualquer disciplina, 

esgotaremos as questões já cobradas pela banca em nossas aulas e usaremos 

questões de outras bancas, haja vista a pouca quantidade de seu banco de 

questões. 

 Este curso será composto de onze aulas conforme a divisão do quadro 

a seguir: 

AULA CONTEÚDO POSTAGEM 

AULA 1 

Fundamentos da Administração. Funções do 

Administrador. Teoria Geral da Administração: 

Abordagem Clássica. Abordagem Humanística, 

Neoclássica, Estruturalista, Comportamental, 

Sistêmica e Contingencial. 

13/10 

AULA 2 Organização. Estrutura organizacional. Tipos de 20/10 
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departamentalização. Desenho Estrutural das 

Organizações. 

AULA 3 

Planejamento estratégico: conceitos, metodologia 

de implementação do planejamento estratégico, 

diagnóstico estratégico, missão da empresa, 

ferramentas estratégias empresariais. 

26/10 

AULA 4 

Gestão de pessoas. Recrutamento e Seleção. 

Desenho de Cargos e Salários. Avaliação de 

Desempenho.  

02/11 

AULA 5 

Treinamento. Desenvolvimento. Gestão do 

Conhecimento. Higiene e Segurança. Qualidade 

de Vida no Trabalho. Monitoramento. Gestão por 

Competências. 

09/11 

AULA 6 

Comportamento organizacional: motivação e 

liderança. Cultura Organizacional. Comunicação. 16/11 

AULA 7 

Gestão por processos. Conceitos da abordagem 

por processos. Técnicas de mapeamento, análise 

e melhoria de processos. Governança 

corporativa.  

23/11 

AULA 8 

Gestão da Qualidade. Indicadores de 

Desempenho. 30/11 

AULA 9 

Administração de materiais. Técnicas de previsão 

de vendas. Custos dos estoques. Estoque de 

segurança. Sistemas de controle de estoques. 6. 

MRP, ERP e Just-in-time. Supply chain 

management. 

07/12 

AULA 10 

Gerenciamento de projetos: Escopo, Tempo, 

Custos, Qualidade, Pessoas, Comunicação, Risco, 

Aquisições, Negociação e Administração de 

14/12 
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Conflitos, Análise de viabilidade de projetos e 

Stakeholders. 

AULA 11 

Fundamentos da administração pública. Gestão 

Pública estratégica. Perspectivas teóricas da 

administração pública.  

21/12 

 

CONTEÚDO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 5 

2. FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO ................................................................ 6 

a. Conceitos ....................................................................................................................... 6 

b. Níveis da Administração .......................................................................................... 7 

3. FUNÇÕES DO ADMINISTRADOR ........................................................................... 8 

a. Habilidades necessárias ao Administrador ....................................................... 8 

b. As competências do Administrador ................................................................... 10 

c. Os dez papéis do Administrador ......................................................................... 12 

4. TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ............................................................... 15 

5. ABORDAGEM CLÁSSICA ........................................................................................ 19 

a. Administração Científica ........................................................................................ 20 

i. Princípios da Administração Científica de Taylor ......................................... 24 

ii. Fordismo ...................................................................................................................... 25 

iii.  Críticas à Administração Científica..................................................................... 26 

b. Teoria Clássica ........................................................................................................... 27 

6. QUESTÕES DE CONCURSOS 2014-2015 ........................................................ 34 

7. QUESTÕES DE CONCURSO – ATÉ 2013 .......................................................... 37 

8. GABARITO COMENTADO - QUESTÕES DE CONCURSOS 2014-2015 ... 42 

9. GABARITO COMENTADO QUESTÕES – ATÉ 2013 ....................................... 46 

10. GABARITOS ............................................................................................................ 54 

 

 

 



 
www.thcursos.com.br 

 
 

 
CURSO EM PDF – CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO  

TCMRJ 2015 
Prof. Andressa Taketa 

 

5 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Muitos alunos, principalmente aqueles que não são da área, têm certa 

dificuldade com a disciplina de Administração, pois se trata de um conteúdo 

muito teórico e abrangente, conta com muitos autores importantes, 

personagens que marcaram época, muitas teorias, experimentos relevantes, 

princípios, normas e prescrições. Entretanto, existe uma sequência lógica e se 

você conseguir entender a ordem e o contexto da evolução do pensamento 

administrativo vai conseguir acertar a maioria das questões, preste atenção 

também nos conceitos expostos durante o curso, eles ajudarão você a acertar a 

questão mesmo que não compreenda toda questão e o restante você consegue 

responder com seu bom senso, porque, vários assuntos cobrados estão 

relacionados com temas atuais ou que nós vivenciamos dentro das empresas.  

A Administração é o resultado histórico e integrado das obras, teorias e 

experimentos contribuídos por vários autores, empresários, filósofos, psicólogos, 

físicos, economistas, engenheiros, empresários. Assim, estudaremos as diversas 

Teorias de Administração, e a contribuição de cada uma delas para a Ciência da 

Administração. 

É essencial que você memorize bem a evolução da Administração, o 

contexto, enfoque e variável de cada teoria, pois esses conjuntos de 

conhecimentos serão base para nossos estudos futuros como: Gestão de 

pessoas, gestão por processos, dentre outros. 
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2. FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 

a. 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. 

b. 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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3. FUNÇÕES DO ADMINISTRADOR 

a. 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 

Empregabilidade - Capacidade que uma pessoa tem para conquistar e 

manter um emprego. 
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                    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 

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 

 

 

 

                      Habilidades                                               
Conceituais  

 
 
 
 
 

  Habilidades  
Humanas  

     
 
 
 

Habilidades 
Técnicas  

 

Execução das Operações Fazer e Executar 

 

Nível Operacional 

Nível Intermediário 

Nível Institucional 
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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. 

 

b. 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. 

 

 

c. 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 

Resolução de Toma ação corretiva em disputas ou crises, resolve 
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Conflitos 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. 

 

 



 
www.thcursos.com.br 

 
 

 
CURSO EM PDF – CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO  

TCMRJ 2015 
Prof. Andressa Taketa 

 

15 
 

4. TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 

A Teoria Geral da Administração é o conjunto das teorias administrativas 

compostas por conhecimentos organizados, produzidos pela experiência prática 

das organizações. Cada teoria administrativa ensina a discernir o que é 

relevante e guiar suas ações em cada situação ou circunstância. 

Teorias: explicações, interpretações ou proposições sobre a realidade.  

Variáveis ou ênfase: é o principal componente de no estudo da 

organização. A TGA estuda os pontos de vista de seis variáveis principais: 

tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente e competitividade. 

Cada teoria enfatiza uma ou mais dessas seis variáveis. 

Enfoque, pensamento ou perspectiva: uma linha de raciocínio ou 

forma de interpretar as organizações e o processo administrativo. Por exemplo: 

enfoque sistêmico, enfoque comportamental.  

Abordagens prescritivas e normativas: prescrevem princípios 

normativos que devem ser usados como receituário nas empresas, 

independente das circunstâncias. 

Abordagens explicativas e descritivas: preocupam-se mais em 

entender as situações, interpretando as organizações e o processo 

administrativo e dando explicações e descrições sobre as organizações e os 

administradores. 

Escola: linha de pensamento ou conjunto de autores que usaram o 

mesmo enfoque para analisar as organizações. 

Modelo de gestão (ou de administração): é um conjunto de doutrinas 

e técnicas do processo administrativo.  

Doutrina (ou preceito): é um princípio de conduta, que contém valores, 

implícitos ou explícitos.  
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Técnicas: são soluções para problemas. Organogramas, metodologias de 

planejamento, estudos de tempos e movimentos e sistemas de controle são 

exemplos de técnicas.  

Vamos ver a sequência das Teorias administrativas, tente memorizar a 

data, na questão você pode chegar a resposta apenas pela data, que te levará 

ao contexto, ao enfoque e outras características da Teoria: 

ANOS TEORIAS ÊNFASE 
CONCEPÇÃO DO 

HOMEM 

1903 
Administração 

Científica 

Tarefas 

 

Homem Econômico 

 

1909 
Teoria da Burocracia Estrutura Homem 

Organizacional 

1916 Teoria Clássica Tarefas e Estrutura Homem Econômico 

1932 
Teoria das Relações 

Humanas 

Pessoas Homem Social 

1947 
Teoria Estruturalista Estrutura e Ambiente Homem 

Organizacional 

1951 Teoria dos Sistemas Ambiente Homem Funcional 

1953 Abordagem 

Sociotécnica 

 ----- ----- 

1954 

Teoria Neoclássica Tarefas 

Estrutura 

Pessoas 

Homem 

Organizacional e 

Administrativo 

1957 
Teoria 

Comportamental 

Pessoas 

Ambiente 

Homem 

Administrativo 

1962 
Desenvolvimento 

Organizacional 

----- ------ 



 
www.thcursos.com.br 

 
 

 
CURSO EM PDF – CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO  

TCMRJ 2015 
Prof. Andressa Taketa 

 

17 
 

1972 

Teoria da 

Contingência 

Tarefas 

Estrutura  

Pessoas 

Ambiente 

Tecnologia 

Homem Complexo 

1990 Novas Abordagens Competitividade Homem Digital 

Fonte: Chiavenato 2011 

Os livros agrupam os estudos pela abordagem, então estudaremos as 

teorias seguindo a seguinte lógica: 

ABORDAGEM 

CLÁSSICA 

Administração Científica 

Teoria Clássica 

ABORDAGEM 

HUMANÍSTICA 

Teoria das Relações Humanas 

ABORDAGEM 

NEOCLÁSSICA 

Teoria Neoclássica 

ABORDAGEM 

ESTRUTURALISTA 

Teoria da Burocracia 

Teoria Estruturalista 

ABORDAGEM 

COMPORTAMENTAL 

Teoria Comportamental 

Desenvolvimento Organizacional 

ABORDAGEM SISTÊMICA Teoria dos Sistemas 

ABORDAGEM CONTIGENCIAL Teoria da Contingência 
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       Como cai em prova: 

(CONSUPLAN/2014/CBTU-METROREC/Analista de Gestão - Administrador) 

“O conteúdo e o significado da Administração sofreram uma grande 

ampliação e aprofundamento por meio das diferentes escolas de 

pensamento, sendo que cada tipo de variável provocou, em seu tempo, 

uma diferente teoria administrativa, marcando um gradativo passo no 

desenvolvimento da Teoria Geral da Administração." (Chiavenato, 2003.) 

Em relação às Teorias Clássica, de Fayol, e às da Burocracia, de Weber, é 

correto afirmar que enfatizaram a variável 

  a) tarefas. 

  b) pessoas. 

  c) estrutura. 

  d) ambiente. 

Gabarito: Letra  

A ênfase das teorias clássica e burocrática é na estrutura. 

 

A teoria geral da administração começou com a ênfase nas tarefas, com a 

administração científica de Taylor. A seguir, a preocupação básica passou 

para a ênfase na estrutura com a teoria clássica de Fayol e com a teoria 

burocrática de Max Weber, seguindo-se mais tarde a teoria estruturalista. 

A reação humanística surgiu com a ênfase nas pessoas, por meio da teoria 

comportamental e pela teoria do desenvolvimento organizacional. A ênfase 

no ambiente surgiu com a Teoria dos Sistemas, sendo completada pela 

teoria da contingência. Esta, posteriormente, desenvolveu a ênfase na 

tecnologia. Cada uma dessas cinco variáveis - tarefas, estrutura, pessoas, 

ambiente e tecnologia - provocou a seu tempo uma diferente teoria 
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administrativa, marcando um gradativo passo no desenvolvimento da TGA. 

Cada teoria administrativa procurou privilegiar ou enfatizar uma dessas 

cinco variáveis, omitindo ou relegando a um plano secundário todas as 

demais.  

Resposta: Correta. 

A questão resume a Teoria Geral da Administração, iremos estudar cada 

uma delas e você entenderá toda evolução. 

 

5. ABORDAGEM CLÁSSICA 

 

A Revolução Industrial ocasionou um crescimento acelerado e 

desorganizado das empresas, com isso surgiu a necessidade de estudos que 

pautados na abordagem científica, substituindo o empirismo dominante nas 

empresas, assim como a necessidade de aumentar a eficiência e a competência 

das organizações a fim de obter melhor rendimento dos recursos.  

A Abordagem Clássica compreende duas teorias, o estudo da 

Administração Cientifica do americano Taylor e a Teoria Clássica de Henri Fayol, 

ambos buscavam a eficiência das indústrias, entretanto os dois tinham visões 

diferentes. O estudo de Taylor era mais voltado ao chão de fábrica, otimizando a 

eficiência operacional, já o de Fayol era mais global voltada aos princípios da 

Administração. 

 

       Como cai em prova: 

(CESPE/2014/ICMBIO/Técnico Administrativo) 

Acerca da abordagem clássica da administração, julgue os itens a seguir.  
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As origens da abordagem clássica da administração estão relacionadas ao 

crescimento acelerado e desorganizado das empresas e à necessidade de 

aumentar a eficiência e a competência das organizações. 

 Resposta: Correta. Como vimos, segundo Chiavenato, as origens da 

abordagem clássica advém do crescimento desorganizado das empresas e 

da necessidade de eficiência operacional. 

 

(CESPE/2014/ICMBIO/Técnico Administrativo) 

A abordagem clássica da administração é um dos marcos para o 

entendimento de como as teorias organizacionais evoluíram. Outras 

contribuições teóricas complementares, tais como a teoria da burocracia e 

de sistemas, também contribuíram para entender o processo. Com relação 

às diversas teorias organizacionais, julgue os itens que se seguem. 

As principais contribuições da abordagem clássica da administração se 

referem às preconizadas por Taylor e por Fayol. Enquanto Taylor focalizava 

as atividades nos níveis baixos (inferiores) da organização, Fayol encarava 

a administração sob o ponto de vista do executivo de alto nível. 

Resposta: Correta. Como veremos Taylor preconiza a organização 

racional do trabalho enquanto Fayol foca nas funções administrativas. 

  

a. Administração Científica 
 

O americano e engenheiro, Frederick Winslow Taylor, iniciou a Escola da 

Administração Científica, preocupada em aumentar a eficiência da indústria por 

meio da racionalização do trabalho do operário.  

Administração Científica: o nome é devido à tentativa de aplicação 

dos métodos da ciência aos problemas da Administração no lugar da tentativa e 

erro como os funcionários faziam nas fábricas. 
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Taylorismo: Sinônimo de Administração Científica. 

Ênfase: Tarefas 

Sistema Fechado: Não há interação com o ambiente externo da 

empresa 

Abordagem: Prescritiva e Normativa, os estudos são como um 

receituário que todas as empresas devem seguir. 

Estratégia: Bottom-up, ou seja, implementado na base operacional, no 

chão de fábrica. 

Homem Econômico: a visão de que o homem era influenciado 

exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. 

Objetivos: 

• Elevar os níveis de produtividade;  

• Aumentar a eficiência por meio da aplicação de métodos e 

técnicas da engenharia industrial; 

• Eliminar o fantasma do desperdício e das perdas sofridas pelas 

indústrias. 

Método - Organização Racional do Trabalho: 

Estudo de Tempos e Movimentos: É o estudo da "melhor maneira" de 

se realizar a tarefa, o trabalho do operário era dividido por todos os 

movimentos necessários à execução de cada operação de uma tarefa e então 

era cronometrado, de modo que os gerentes pudessem estabelecer a melhor 

maneira de se realizar a tarefa. 

Padronização do trabalho: Após a definição do método mais rápido de 

se realizar a tarefa, eram estabelecidas normas para a execução do trabalho 

Eliminando-se o desperdício de esforço humano, dos movimentos inúteis e da 

evitando a fadiga humana. 
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Divisão do Trabalho: o trabalho era dividido em tarefas para facilitação 

do treinamento dos operários e melhoria da eficiência e rendimento da 

produção pela especialização das atividades. 

Especialização: O operário ficava restrito a uma pequena parte do 

processo produtivo de modo que se aperfeiçoasse naquela tarefa aumentando 

sua produtividade. 

Pagamento por produtividade: Acreditava-se que a remuneração por 

produtividade era necessária para que o operário buscasse maior esforço. 

Cooperação entre administração e funcionários: um dos objetivos da 

Administração é assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e ao 

empregado. Como o funcionário era pago por produtividade, ele produzia mais, 

ganhava mais, e o patrão também ganhava mais, pois o custo unitário de 

produção caía.  

       Como cai em prova: 

(FUNDEP/2014/IFN-MG/ Assistente em Administração) 

Analise as seguintes alternativas relativas aos princípios básicos da teoria 

da administração científica de Taylor e seus colaboradores e assinale a 

alternativa INCORRETA. 

  a) Produtividade e eficiência do trabalhador.  

  b) Seleção científica do trabalhador.  

  c) Cooperação entre administração e trabalhador.  

  d) Educação e desenvolvimento científico do trabalhador. 

Resposta: Letra D  

 Taylor em nenhum momento propôs a educação dos trabalhadores e sim o 

treinamento da melhor maneira de se executar determinada tarefa. As 
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outras alternativas, como já vimos, estão corretas. 

 

(FMP-SC/2011/TCE-SC/Auditor Público Externo) 

Frederick Taylor foi criador e principal destaque da Administração 

Científica. Em 1895 ele apresentou o primeiro trabalho da Administração 

Científica: “Um sistema de pagamento por peça”. As ideias apresentadas 

por ele nessa e em diversas outras obras, acabaram inspirando outros 

estudos e pensamentos, como o “operário-padrão” e o conceito de Kaizen. 

Pode-se dizer que alguns dos mecanismos da administração científica 

eram:  

  a) revisão dos movimentos, aumento da necessidade da força muscular, 

aumento do tempo de trabalho sem interrupção. 

  b) cartão de instruções, sistema de pagamento baseado no desempenho, 

grupos de trabalhos autogeridos. 

  c) procedimento formalizado e articulador de resultados, geração de 

vantagens competitivas, análise ambiental apurada. 

  d) criação do núcleo operacional das organizações, tecnoestrutura 

(composta por especialistas e dirigentes) e sistema em fluxo e 

transformação. 

  e) padronização de movimentos, sistema de pagamentos baseado no 

desempenho, padronização de ferramentas e instrumentos. 

 Resposta: Letra E 

a) O tempo de trabalho deveria ser diminuído. 

b) O grupo de trabalhos é supervisionado. 

c) Não havia preocupação em obter vantagem competitiva e nem se 

fazia análise do ambiente. 

d) Tecnoestrutura, segundo Mintzberg, é uma estrutura focada no 

corpo técnico de especialistas e analistas, na Administração 
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Científica o foco era o trabalho operário. 

 

i. Princípios da Administração Científica de Taylor 
 

Para Taylor, o gerente deveria seguir 4 princípios: 

1. Princípio de planejamento: Substituir o trabalho empírico na base 

da tentativa e do erro por métodos baseados em procedimentos científicos. 

2. Princípio de preparo: Selecionar cientificamente os trabalhadores de 

acordo com suas aptidões e prepará-los para produzirem mais e melhor e 

preparar máquinas em uma disposição racional. 

3. Princípio do controle: Controlar o trabalho para se certificar de que 

está sendo executado de acordo com os métodos estabelecidos. 

4. Princípio da execução: Distribuir atribuições e responsabilidades 

para que a execução do trabalho seja disciplinada. 

         Como cai em prova: 

(CESPE/2012/UFBA/Administrador)  

Frederick Taylor enuncia quatro princípios da administração científica: 

planejamento, preparação, controle e segregação. 

Resposta: Errada 

Os 4 princípios são: Planejamento, Preparação, Controle e Execução. 

 

 

 



 
www.thcursos.com.br 

 
 

 
CURSO EM PDF – CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO  

TCMRJ 2015 
Prof. Andressa Taketa 

 

25 
 

ii. Fordismo 
 

A racionalização da produção proporcionou a linha de montagem que 

permite a produção em série, em que o produto é padronizado, bem como o 

maquinário, o material, a mão-de-obra e o desenho do produto, o que 

proporciona um custo mínimo.  

Princípios de Ford 

Princípio de intensificação: Diminuir o tempo de duração com a 

utilização imediata dos equipamentos e matéria-prima e a rápida colocação do 

produto no mercado. 

Princípio de economicidade: Reduzir ao mínimo o volume do estoque 

da matéria-prima em transformação, fazendo com que o automóvel fosse pago 

à empresa antes de vencido o prazo de pagamento dos salários e da matéria-

prima adquirida.  

Princípio de produtividade: Aumentar a capacidade de produção do 

homem no mesmo período (produtividade) por meio da especialização e da 

linha de montagem.  

           

 Como cai em prova: 

(CESPE/2010/INCA/ Analista em C&T Júnior - Gestão Pública) 

A respeito do planejamento estratégico e dos conceitos de análise SWOT, 

julgue o item seguinte. 

Os princípios de administração científica de intensificação, de 

economicidade e da produtividade são os princípios destacados por Taylor. 

Resposta: Errada. 
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São destacados por FORD. 

 

(CESPE/2014/ICMBIO/ Técnico Administrativo) 

Acerca da abordagem clássica da administração, julgue os itens a seguir. 

O fundador da Ford Motor Co., Henry Ford, introduziu o sistema de 

produção em massa por meio da padronização de máquinas e 

equipamentos, da mão de obra e das matérias primas e, 

consequentemente, dos produtos. A fim de atingir esses objetivos, Ford 

adotou os seguintes três princípios básicos: princípio do controle, princípio 

de economicidade e o princípio de produtividade. 

Resposta: Errada. 

A banca tentou te confundir com os princípios de Taylor. Os princípios de 

Ford são: Intensidade, Produtividade e Economicidade. 

 

iii.  Críticas à Administração Científica 
 

Analisando essa teoria notamos que vários princípios são adotados até 

hoje nas empresas, porém observamos que existem críticas coerentes a esse 

modelo de gestão: 

Mecanicismo - a ideia que a organização é uma máquina e que os 

funcionários são peças dessa máquina, funcionando no máximo da eficiência. 

Superespecialização do trabalhador - como as tarefas eram simples e 

os funcionários eram treinados para realizar somente aquela tarefa, o trabalho 

se tornava monótono e desmotivador. 

Visão microscópica do homem – Alguns autores também chamam de 

visão atomística do homem, em que é apenas uma pequena parte do trabalho 

manual, não podendo contribuir com sua criatividade. 
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Sistema fechado - A visão de Taylor era somente para dentro da 

empresa, não se preocupando com o ambiente externo, seus concorrentes, seus 

clientes. 

Exploração dos empregados – Apesar do discurso de que o funcionário 

deveria prosperar e que havia uma cooperação, na prática as consequências do 

modelo era a exploração dos empregados. 

Recompensas limitadas  - Para Taylor o empregado era motivado 

apenas por recompensas materiais, entretanto o ser humano é motivado por 

outros fatores também. 

  Como cai em prova: 

 

(CESPE/2014/ICMBIO/ Técnico Administrativo) 

Acerca da abordagem clássica da administração, julgue os itens a seguir. 

A administração científica constitui uma combinação de princípios, os quais 

podem ser assim sumariados: ciência, em lugar de empirismo; harmonia, 

em vez de discórdia; cooperação, e não individualismo; rendimento 

máximo, em lugar de produção reduzida; e desenvolvimento de cada 

homem, no sentido de alcançar maior eficiência e prosperidade. 

Resposta: Correta. 

A questão resume bem o que estudamos em Administração Científica! 

Agora passaremos a estudar a Teoria Clássica. 

  

b. Teoria Clássica 
 

O europeu, Henri Fayol, desenvolveu a Teoria Clássica, que também se 

preocupava em aumentar a eficiência da empresa, entretanto por meio de sua 
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organização e da aplicação de princípios gerais da Administração em bases 

científicas.  

Objetivo: Aumentar a eficiência da empresa. 

Ênfase: Estruturas 

Homem: Homem econômico, Fayol também acreditava que o homem era 

motivado apenas por recompensas materiais. 

Estratégia: Top-down, ou seja, de cima para baixo (da direção para a 

execução) e do todo (organização) para as suas partes componentes 

(departamentos) 

Sistema Fechado: Não há interação com o ambiente externo da 

empresa 

Abordagem: Prescritiva e Normativa, os estudos são como um 

receituário que todas empresas devem seguir. 

Métodos: 

 Departamentalização; 

 Funções empresariais; 

 Funções do administrador; 

 Princípios gerais da Administração. 

 

Vamos estudar detalhadamente cada estudo feito por Fayol para 

aumentar a eficiência das organizações. 

Fayol identificou seis funções básicas que uma empresa dever conter: 

 Funções técnicas, relacionadas ao produto/serviço; 

 Funções comerciais, relacionadas com a compra/venda; 

 Funções financeiras, relacionadas com a gerência de capitais; 

 Funções de segurança, relacionadas com a proteção de 

bens/pessoas; 
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 Funções contábeis, relacionadas com registros/custos/ 

estatísticas; 

 Funções administrativas, funções responsáveis pela coordenação 

das outras funções.  

 

Além das funções empresariais, ele detalhou as funções do administrador, 

chamado de processo administrativo. 

 Prever – Visualizar o futuro e traçar um plano de ação de médio e 

longo prazos; 

 Organizar – Constituir estrutura organizacional, alocar os recursos 

materiais e humanos para empresa funcionar; 

 Comandar – Dirigir e orientar os recursos humanos para 

consecução dos objetivos organizacionais;  

 Coordenar – Ligar os esforços para que todos esforços estejam 

alinhados; 

 Controlar – Acompanhar para que tudo se realize conforme o 

planejado. 

 

Não confundam as funções do Processo Administrativo de Fayol com as 

funções do Processo Administrativo da Teoria Neoclássica, que fez uma releitura 

dessas funções, memorize o quadrinho a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Teoria Clássica – FAYOL                                          Teoria Neoclássica – DRUCKER  
             POC3 – PREVER                                                             PODC - PLANEJAR 
              ORGANIZAR                               ORGANIZAR 
                          COMANDAR                                                                   DIRIGIR 
              COORDENAR                                                                  CONTROLAR 
              CONTROLAR 
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  Como cai em prova:  

(FGV/2014/SUSAM/ Assistente Administrativo) 

As afirmativas a seguir estão baseadas em três dos cinco  componentes  da  

função  administração,  como  preconizadas  por  Fayol.  Analise-as e 

assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.  

(   ) Planejamento: avalia o futuro e elabora um plano de ação de  curto 

prazo.   

(   ) Organização:  consolida  a  estrutura  de  profissionais,  de  materiais 

e de equipamentos para realizar o empreendimento.   

(   ) Controle:  garante  que  os  planos  elaborados  e  as  ordens  dadas 

sejam rigorosamente obedecidos.   

 

As afirmativas são, respectivamente,  

  a) F, F e F. 

  b) F, V e F.  

  c) F, V e V.  

  d) V, F e V.  

  e) V, V e V.  

Gabarito: Letra C. 

O erro da primeira alternativa é que os planos de ação são de médio e 

longo prazos. 
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Além disso, Fayol estabeleceu 14 princípios gerais de Administração: 

PRINCÍPIO DESCRIÇÃO 

1. Divisão do 

Trabalho 

Consiste na especialização das tarefas e das pessoas 

para aumentar a eficiência da organização. 

2. Autoridade e 

responsabilidade 

Autoridade é o direito de dar ordens e o poder de 

esperar obediência. A responsabilidade é uma 

consequência natural da autoridade e significa o dever 

de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas 

entre si. 

3. Disciplina 
Depende de obediência, aplicação, energia, 

comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. 

4. Unidade de 

comando 

Cada empregado deve receber ordens de apenas um 

superior. É o princípio da autoridade única. 

5. Unidade de 

direção 

Uma cabeça e um plano para cada conjunto de 

atividades que tenham o mesmo objetivo. 

6. Subordinação 

dos interesses 

individuais aos 

gerais 

Os interesses da empresa devem sobrepor-se aos 

interesses particulares dos indivíduos. Isso é o mesmo 

que dizer que os interesses dos indivíduos devem ser 

os mesmos da organização, ou seja, deve haver 

identidade de interesses. 

7. Remuneração 

do pessoal 

Deve haver justa e garantida satisfação para os 

empregados e para a organização em termos de 

retribuição. 

8. Centralização 
Refere-se à concentração da autoridade no topo da 

hierarquia da organização. 

9. Cadeia escalar 
É a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao 

mais baixo em função do principio do comando. 
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10. Ordem 
Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É 

a ordem material e humana. 

11. Equidade 
Amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do 

pessoal. 

12. Estabilidade 

do pessoal 

A rotatividade do pessoal é prejudicial para a eficiência 

da organização.  

13. Iniciativa 
A capacidade de visualizar um plano e assegurar 

pessoalmente o seu sucesso. 

14. Espírito de 

equipe 

A harmonia e a união entre as pessoas são grandes 

forças para a organização. 

 

   Como cai em prova: (CESPE/2015/FUB/Administrador) 

      Na passagem do século XIX para o XX, a aceleração da revolução 

industrial e as ideias dos pioneiros da escola clássica deixaram plantadas as 

sementes de uma grande transformação. No campo das teorias, essa 

transformação foi representada tanto pela evolução das ideias clássicas 

quanto pelo surgimento de novas concepções de como administrar as 

organizações. 

   Antônio Cesar Amaru Maximiano. Introdução à administração. 2.ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2011, p. 37 (com adaptações). 

Considerando esse texto como motivador, julgue o item a seguir acerca da 

evolução da administração. 

Segue os princípios gerais da administração — estabelecidos na teoria 

clássica — a organização que designa tarefas específicas para seus 

colaboradores, estabelece claramente quem tem o direito de dar ordens, 

determina que cada empregado receba ordens de apenas um superior e 
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preceitua que os interesses gerais da organização se sobreponham aos 

interesses individuais. 

Resposta: Correta. 

Conforme vimos o princípio da divisão do trabalho consiste na designação 

de tarefas específicas para seus colaboradores, o princípio da autoridade 

estabelece claramente quem tem o direito de dar ordens, o princípio da 

unidade de comando determina que cada empregado receba ordens de 

apenas um superior e o princípio da subordinação dos interesses pessoais 

aos interesses gerais preceitua que os interesses gerais da organização se 

sobreponham aos interesses individuais. 

 

 Outro ponto importante destacado por Fayol refere-se à organização 

formal da estrutura da empresa. Enquanto a Administração Científica se 

preocupava com a divisão do trabalho no nível do operário, a teoria Clássica se 

preocupa com a divisão no nível dos órgãos (departamentos, seções) que 

compõem a organização. Assim, a divisão do trabalho se divide em vertical e 

horizontal. 

Divisão Vertical do Trabalho – Refere-se aos níveis de autoridade e 

responsabilidade. A autoridade aumenta conforme se sobe na hierarquia escalar 

da organização. 

Divisão Horizontal do Trabalho – Refere-se aos diferentes tipos de atividades 

da organização, no mesmo nível hierárquico cada departamento é responsável 

por uma atividade específica.  

Departamentalização – Divisão do trabalho no sentido horizontal, reunindo na 

mesma unidade todos que estiverem executando o mesmo trabalho, pelo 

mesmo processo, para a mesma clientela, mesmo lugar, ou seja, a 

departamentalização pode ser por função, por processo, por clientela ou por 

localização geográfica. 
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Fonte: Chiavenato (2011) 

Terminamos aqui nossos estudos da Abordagem Clássica, na próxima aula 

trabalharemos o restante do conteúdo da Teoria Geral de Administração, agora 

vamos aos exercícios para fixar bem o conteúdo estudado. 

 

6. QUESTÕES DE CONCURSOS 2014-2015  

 

1- (FCC/2015/ MANAUSPREV /Técnico Previdenciário - Administrativa)  

Ora, entre os vários métodos e instrumentos utilizados em cada operação, há 

sempre o método mais rápido e o instrumento melhor que os demais. Estes 

métodos e instrumentos melhores podem ser encontrados bem como 

aperfeiçoados na análise científica de todos aqueles em uso, juntamente com 

acurado e minucioso estudo do tempo. Isto acarreta gradual substituição dos 

métodos empíricos pelos científicos, em todas as artes mecânicas . 

  

O excerto acima se refere, respectivamente, à escola e ao autor: 

a) Sistêmica - Bertalanffy 

b) Japonesa - Deming 

c) Neoclássica - Drucker 

d) Clássica - Taylor 

e) Comportamental – Fayol 

Princípios 

Gerais da 

Administração 

ESPECIALIZAÇÃO 

DIVISÃO DO 

TRABALHO 

UNIDADE DE 

COMANDO 

AMPLITUDE DE 

CONTROLE 

MÁXIMA 

EFICIÊNCIA 

Organização 

Formal 
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2- (FGV/2014/ TJ-GO/Analista Judiciário) 

Os desafios de eficiência e escala impostos pela consolidação do processo de 

industrialização ao final do século XIX tiveram como resposta a 

sistematização de um conjunto de técnicas e procedimentos de gestão, 

posteriormente denominado pelos historiadores econômicos como escola 

clássica de administração. Em sua corrente da administração científica, teve 

como característica: 

 

a) estudar os movimentos necessários para a execução de uma tarefa com o 

intuito de simplificá-los e reduzi-los ao mínimo; 

 b) enxergar o trabalhador como um ser humano e buscar motivá-lo com 

incentivos fisiológicos; 

 c) incentivar maior participação dos funcionários no processo decisório da 

empresa; 

d) controlar as atividades da empresa de modo que os erros fossem previstos e 

as ações corretivas tomadas, evitando o desperdício; 

e) promover uma sinergia entre atividades da empresa e o ambiente externo. 

 

3 - (CESPE/2014/ ICMBIO/Técnico Administrativo) 

A abordagem clássica da administração é um dos marcos para o 

entendimento de como as teorias organizacionais evoluíram. Outras 

contribuições teóricas complementares, tais como a teoria da burocracia e de 

sistemas, também contribuíram para entender o processo. Com relação às 

diversas teorias organizacionais, julgue os itens que se seguem.  

De acordo com Henri Fayol, planejamento, preparo, controle e execução são 

as funções universais da administração. 

c) Certo 

e) Errado 

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

Prever, organizar, comandar, coordenar, controlar são funções: 

  a) motivacionais. 
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  b) administrativas. 

  c) descritas por Maslow. 

  d) da teoria da burocracia. 

  e) da teoria das relações humanas 

5 - (CS-UFG/2014/UEAP/Técnico em Planejamento, Orçamento e 
Finanças - Administração) 

Henri Fayol, um dos pioneiros nos estudos da administração, apresentou 

quatorze princípios administrativos, entre eles o da unidade de comando. 

Com base nesse princípio, 

 

  a) os funcionários devem colocar os interesses e as metas da organização 

acima dos seus próprios interesses.  

  b) os trabalhadores devem obedecer aos mesmos objetivos da organização, 

com dedicação e lealdade.  

  c) o funcionário deve ser subordinado e receber ordens de um único chefe.  

  d) o funcionário deve ter um lugar específico, e existir um lugar para cada 

um 

 

6 - (FUNRIO/2014/IF-BA/Assistente em Administração) 

Qual o autor considerado o mais importante do movimento da Administração 

Científica? 

  a) Frederik Winslow Taylor. 

  b) Peter Drucker. 

  c) Max Weber. 

  d) Elton Mayo. 

  e) Abraham Maslow. 
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7. QUESTÕES DE CONCURSO – ATÉ 2013 

 

7 - (FCC/2010/DNOCS /Administrador - Contabilidade)  

 Robert L. Katz define que, à medida que se sobe na hierarquia organizacional, 

torna-se mais necessária à habilidade conceitual.  

A respeito de habilidade conceitual, é correto afirmar que 

  a) se relaciona com conhecimentos, métodos e equipamentos necessários para 

a realização das tarefas. 

  b) envolve a capacidade de compreender e lidar com estratégias, raciocínio 

abstrato, entendimento do contexto e criatividade. 

  c) abrange a compreensão das pessoas e suas necessidades, interesses e 

atitudes. 

  d) envolve a habilidade interpessoal de arbitrar conflitos e de ser tolerante a 

tensões. 

  e) implica desenvolvimento de habilidades de comunicações e construção de 

redes informais. 

 

8 - (CESPE/2013/ANTT/Analista Administrativo) 

Com relação às principais abordagens da administração, julgue os itens a seguir. 

De acordo com Frederick W. Taylor, criador do movimento da administração 

científica, administrar deveria ser uma função distinta das demais funções da 

fábrica, uma vez que é uma atividade que facilita a execução das tarefas pelos 

funcionários. 

c) Certo 

e) Errado 

 

9 - (CESPE/2013/MPU/Técnico Administrativo) 

Julgue os itens a seguir, relativos à administração.  

Propostas pela teoria clássica da administração, a abordagem normativa e a 

prescritiva fundamentam-se em princípios gerais de administração, como o da 
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visão sistêmica das organizações, formulados a partir de experimentos 

científicos acerca de aspectos formais e informais da organização. 

c) Certo 

e) Errado 

 

10 - (ESAF/2013/DNIT/Técnico Administrativo) 

Fayol foi o primeiro a definir as funções básicas do Administrador. Os princípios 

apresentados por Fayol foram retrabalhados com contribuições da abordagem 

neoclássica da Administração. Sobre as funções do administrador, segundo a 

abordagem clássica, é correto afirmar:  

  a) cada uma das funções administrativas repercute na seguinte, determinando 

o seu desenvolvimento. 

  b) o ciclo administrativo não se repete, mas permite uma contínua correção e 

ajustamento através da retroação. 

  c) as funções do administrador formam apenas uma sequência cíclica: pois é 

um processo de funções pouco relacionadas em uma interação dinâmica. 

  d) as funções administrativas quando consideradas isoladamente formam o 

processo administrativo. 

  e) os autores da Teoria Clássica e Neoclássica apresentaram princípios 

administrativos comuns e definiram as mesmas funções básicas para o 

administrador. 

 

11 - (ESAF/2013/DNIT/Técnico Administrativo) 

O enfoque do processo administrativo define não apenas o processo 

administrativo, mas também o próprio papel dos gerentes. Fayol indicou os 

deveres e princípios que devem ser seguidos pelos gerentes para que a 

administração seja eficaz. Assinale a opção que não apresenta um dos princípios 

de administração propostos por Fayol.  

  a) Divisão do trabalho, disciplina, inovação, interesse da organização e 

equidade. 

  b) Autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, 

remuneração do pessoal e espírito de equipe. 



 
www.thcursos.com.br 

 
 

 
CURSO EM PDF – CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO  

TCMRJ 2015 
Prof. Andressa Taketa 

 

39 
 

  c) Unidade de direção, interesse geral, remuneração do pessoal, estabilidade 

do pessoal e iniciativa. 

  d) Espírito de equipe, iniciativa, equidade, ordem, disciplina, interesse geral e 

centralização. 

  e) Ordem, autoridade e responsabilidade, estabilidade do pessoal e unidade de 

comando. 

 

12 - (CESPE/2012/ANATEL/Técnico Administrativo) 

A abordagem clássica da administração foi desenvolvida em razão do 

crescimento acelerado e desordenado das organizações e da necessidade de 

aumentar a sua eficiência. A respeito desse assunto, julgue o item abaixo. 

A disposição adequada das unidades e a definição de responsabilidades para 

cada uma delas, como forma de alcançar a eficiência organizacional, eram as 

preocupações principais da escola de administração científica. 

c) Certo 

e) Errado 

 

13 - (CESPE/2012/TJ-AL/Analista Judiciário – Área Administrativa) 

Como proposto por Henry Fayol, o princípio geral da administração que 

estabelece a necessidade de especialização de empregados, desde a alta 

hierarquia até os trabalhadores operários, como forma de aprimorar a eficiência 

da produção e, consequentemente, aumentar a produtividade, é o princípio da 

  a) ordem. 

  b) equidade. 

  c) divisão do trabalho. 

  d) unidade de comando. 

  e) disciplina. 
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14 - (FCC/2012/MPE-AP/Analista Ministerial – Área Administrativa) 

Dotar uma empresa ou órgão público de tudo o que é necessário para seu 

funcionamento: como matérias-primas, utensílios, capital e pessoas é a função 

de Administração definida por Fayol como  

  a) prever. 

  b) comandar. 

  c) organizar. 

  d) coordenar. 

  e) controlar. 

 

15 - (FCC/2012/MPE-AP/Analista Ministerial – Área Administrativa) 

Harmonizar todos os atos da empresa ou do órgão público, com o objetivo de 

facilitar seu funcionamento, é a função definida por Fayol como  

  a) prever. 

  b) comandar. 

  c) organizar. 

  d) coordenar. 

  e) controlar. 

 

16 - (FCC/2011/TCE-PR/Analista de Controle) 

Os 14 princípios gerais de administração sugeridos por Fayol, e que ainda 

são considerados pela maioria dos administradores, têm, entre eles, um que 

determina que os trabalhadores nas organizações deveriam receber ordens 

de um “gerente” somente, para evitar conflitos e mal-entendidos. Esse 

princípio é o da  

 

a) unidade de comando. 

b) divisão do trabalho. 

c) centralização. 
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d) cadeia escalar. 

e) equidade. 

 

17 - (ESAF/2010/MPOG/ Analista de Planejamento e Orçamento) 

O estudo da evolução do pensamento administrativo permite concluir, 

acertadamente, que: 

  a) as Teorias Científica e das Relações Humanas são abordagens de sistemas 

abertos. 

  b) a Teoria das Relações Humanas despreza os objetivos organizacionais. 

  c) a Teoria da Contingência enfatiza a importância da tecnologia e do 

ambiente. 

  d) as Teorias Estruturalista e dos Sistemas refletem uma abordagem 

prescritiva e normativa. 

  e) a Teoria Comportamental concebe o funcionário como um 'homem social'. 

 

18 - (CESPE/2010/MS/Administrador) 

Apesar de diferenciarem-se com relação ao foco de estudo, as principais 

semelhanças entre as teorias científica e clássica encontram-se na abordagem 

de sistema fechado e na busca da eficiência econômica das organizações. 

c) Certo 

e) Errado 

 

19 - (CESPE/2010/MS/Administrador) 

A racionalização do trabalho, segundo Taylor, era vista como um meio de 

aumentar a eficiência da produção, evitando desperdício e promovendo 

prosperidade entre patrões e empregados, sendo esses os primados da 

administração científica. 

 

c) Certo 

e) Errado 
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20 - (ESAF/2009/EPPGG/Administrador) 

Conhecer a evolução do pensamento administrativo, bem como de suas teorias 

e abordagens, permite concluir, acertadamente, que: 

a) a resolução de problemas organizacionais pode ser tentada pela aplicação 

conjunta de várias Teorias Administrativas, ainda que suas abordagens sejam, à 

primeira vista, antagônicas. 

b) como ciência, a Administração independe de outras ciências. 

c) ao enfatizar as tarefas, a abordagem burocrática enrijece a organização, 

afastando-a de seus objetivos. 

d) a Teoria Clássica da Administração possui apenas valor histórico e referencial, 

não sendo aplicável em nossos dias. 

e) a cultura de uma organização é determinada por sua estrutura, sendo pouco 

afetada pelos valores e crenças das pessoas que a integram.  

 
 
 

 

8. GABARITO COMENTADO - QUESTÕES DE CONCURSOS 2014-
2015  

 

1- (FCC/2015/ MANAUSPREV /Técnico Previdenciário - Administrativa)  

Ora, entre os vários métodos e instrumentos utilizados em cada operação, há 

sempre o método mais rápido e o instrumento melhor que os demais. Estes 

métodos e instrumentos melhores podem ser encontrados bem como 

aperfeiçoados na análise científica de todos aqueles em uso, juntamente com 

acurado e minucioso estudo do tempo. Isto acarreta gradual substituição dos 

métodos empíricos pelos científicos, em todas as artes mecânicas. 

O excerto acima se refere, respectivamente, à escola e ao autor: 

a) Sistêmica - Bertalanffy 

b) Japonesa - Deming 

c) Neoclássica - Drucker 

d) Clássica - Taylor 

e) Comportamental – Fayol 
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Taylor, com o estudos dos tempos e movimentos, buscava a melhor e mais 

eficiente maneira de aumentar a eficiência no nível operacional. 

Gabarito d. 

2- (FGV/2014/ TJ-GO/Analista Judiciário) 

Os desafios de eficiência e escala impostos pela consolidação do processo de 

industrialização ao final do século XIX tiveram como resposta a sistematização 

de um conjunto de técnicas e procedimentos de gestão, posteriormente 

denominado pelos historiadores econômicos como escola clássica de 

administração. Em sua corrente da administração científica, teve como 

característica: 

a) estudar os movimentos necessários para a execução de uma tarefa com o 

intuito de simplificá-los e reduzi-los ao mínimo; 

 b) enxergar o trabalhador como um ser humano e buscar motivá-lo com 

incentivos fisiológicos; 

 c) incentivar maior participação dos funcionários no processo decisório da 

empresa; 

d) controlar as atividades da empresa de modo que os erros fossem previstos e 

as ações corretivas tomadas, evitando o desperdício; 

e) promover uma sinergia entre atividades da empresa e o ambiente externo. 

Gabarito a. A Administração Científica com o estudo dos tempos e movimentos 

buscava exatamente encontrar a maneira mais rápida de se realizar a tarefa. 

b) A concepção era do homem econômico que se motivava apenas por 

recompensas materiais. 

c) O funcionário não tinha nenhuma participação no processo decisório. 

d) “Controlar as atividades da empresa” até aí a questão está correta como 

estudamos é um dos princípios de Taylor: princípio do controle: controlar o 

trabalho para se certificar de que está sendo executado de acordo com os 

métodos estabelecidos e segundo o plano previsto.  

“de modo que os erros fossem previstos e as ações corretivas tomadas”. 

Segundo Chiavenato, os desvios positivos ou negativos que fogem dos padrões 

normais devem ser identificados e localizados para a tomada de providências. 

Taylor não apenas visava evitar o desperdício, como se preocupou com a 

padronização de métodos e processos de trabalho, máquinas e equipamentos, 

ferramentas e instrumentos, matérias-primas e componentes, no intuito de 
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reduzir a variabilidade e a diversidade no processo produtivo e, daí, eliminar o 

desperdício e aumentar a eficiência.  

e) O sistema era fechado, não havia trocas com o ambiente. 

 

3 - (CESPE/2014/ ICMBIO/Técnico Administrativo) 

A abordagem clássica da administração é um dos marcos para o entendimento 

de como as teorias organizacionais evoluíram. Outras contribuições teóricas 

complementares, tais como a teoria da burocracia e de sistemas, também 

contribuíram para entender o processo. Com relação às diversas teorias 

organizacionais, julgue os itens que se seguem.  

De acordo com Henri Fayol, planejamento, preparo, controle e execução são as 

funções universais da administração. 

c) Certo 

e) Errado 

Gabarito errado. Os princípios descritos são do autor Taylor. 

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

Prever, organizar, comandar, coordenar, controlar são funções: 

  a) motivacionais. 

  b) administrativas. 

  c) descritas por Maslow. 

  d) da teoria da burocracia. 

  e) da teoria das relações humanas 

Gabarito b. São as funções administrativas do autor Fayol. 

 

5 - (CS-UFG/2014/UEAP/Técnico em Planejamento, Orçamento e 

Finanças - Administração) 

Henri Fayol, um dos pioneiros nos estudos da administração, apresentou 

quatorze princípios administrativos, entre eles o da unidade de comando. Com 

base nesse princípio, 

 



 
www.thcursos.com.br 

 
 

 
CURSO EM PDF – CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO  

TCMRJ 2015 
Prof. Andressa Taketa 

 

45 
 

  a) os funcionários devem colocar os interesses e as metas da organização 

acima dos seus próprios interesses.  

  b) os trabalhadores devem obedecer aos mesmos objetivos da organização, 

com dedicação e lealdade.  

  c) o funcionário deve ser subordinado e receber ordens de um único chefe.  

  d) o funcionário deve ter um lugar específico, e existir um lugar para cada um 

Gabarito c.  

a) Trata-se do princípio de subordinação dos interesses individuais aos 

interesses gerais. 

b) Princípio da unidade de direção 

d) Princípio da Ordem 

6 - (FUNRIO/2014/IF-BA/Assistente em Administração) 

Qual o autor considerado o mais importante do movimento da Administração 

Científica? 

  a) Frederik Winslow Taylor. 

  b) Peter Drucker. 

  c) Max Weber. 

  d) Elton Mayo. 

  e) Abraham Maslow. 

Gabarito a. 

b) Teoria Neoclássica 

c) Teoria Burocrática 

d) Teoria das Relações Humanas 

e) Teoria Comportamental 
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9. GABARITO COMENTADO QUESTÕES – ATÉ 2013 

 

7 - (FCC/2010/DNOCS /Administrador - Contabilidade)  

 Robert L. Katz define que, à medida que se sobe na hierarquia organizacional, 

torna-se mais necessária à habilidade conceitual.  

A respeito de habilidade conceitual, é correto afirmar que 

  a) se relaciona com conhecimentos, métodos e equipamentos necessários para 

a realização das tarefas. 

  b) envolve a capacidade de compreender e lidar com estratégias, raciocínio 

abstrato, entendimento do contexto e criatividade. 

  c) abrange a compreensão das pessoas e suas necessidades, interesses e 

atitudes. 

  d) envolve a habilidade interpessoal de arbitrar conflitos e de ser tolerante a 

tensões. 

  e) implica desenvolvimento de habilidades de comunicações e construção de 

redes informais. 

Gabarito b. 

a) Habilidades técnicas 

c) Habilidades Humanas 

d) Habilidades Humanas 

e) Habilidades Humanas 

 

8 - (CESPE/2013/ANTT/Analista Administrativo) 

Com relação às principais abordagens da administração, julgue os itens a seguir. 

De acordo com Frederick W. Taylor, criador do movimento da administração 

científica, administrar deveria ser uma função distinta das demais funções da 

fábrica, uma vez que é uma atividade que facilita a execução das tarefas pelos 

funcionários. 

c) Certo 
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e) Errado 

Gabarito errado. Sim, Taylor é criador da Administração Científica, entretanto 

Fayol que dizia que administração é função distinta das demais funções da 

empresa, como finanças, produção e distribuição. A administração compreende 

cinco funções: planejamento, organização, comando, coordenação e controle. 

Segundo Fayol, a administração é uma atividade comum a todos os 

empreendimentos humanos (família, negócios, governo), que exigem algum 

grau de planejamento, organização, comando, coordenação e controle. 

 

9 - (CESPE/2013/MPU/Técnico Administrativo) 

Julgue os itens a seguir, relativos à administração.  

Propostas pela teoria clássica da administração, a abordagem normativa e a 

prescritiva fundamentam-se em princípios gerais de administração, como o da 

visão sistêmica das organizações, formulados a partir de experimentos 

científicos acerca de aspectos formais e informais da organização. 

c) Certo 

e) Errado 

Gabarito Errado. A teoria clássica caracteriza-se por seus aspectos prescritivo e 

normativo, e fundamentam-se em princípios gerais de administração, mas é um 

modelo de sistema fechado, pois analisa apenas o ambiente interno da empresa 

sem nenhuma preocupação com o ambiente externo, portanto não há visão 

sistêmica das organizações. Além disso, não se analisava os aspectos informais 

da organização, esses só serão assunto de experimentos na Teoria das Relações 

Humanas. 

10 - (ESAF/2013/DNIT/Técnico Administrativo) 

Fayol foi o primeiro a definir as funções básicas do Administrador. Os princípios 

apresentados por Fayol foram retrabalhados com contribuições da abordagem 

neoclássica da Administração. Sobre as funções do administrador, segundo a 

abordagem clássica, é correto afirmar:  

  a) cada uma das funções administrativas repercute na seguinte, determinando 

o seu desenvolvimento. 

  b) o ciclo administrativo não se repete, mas permite uma contínua correção e 

ajustamento através da retroação. 

  c) as funções do administrador formam apenas uma sequência cíclica: pois é 

um processo de funções pouco relacionadas em uma interação dinâmica. 
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  d) as funções administrativas quando consideradas isoladamente formam o 

processo administrativo. 

  e) os autores da Teoria Clássica e Neoclássica apresentaram princípios 

administrativos comuns e definiram as mesmas funções básicas para o 

administrador. 

Gabarito a. 

Lembrando que as funções administrativas são diferentes na Teoria Clássica e 

na Teoria Neoclássica 

Fayol são: Prever, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar.  

Peter Drucker: Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar 

b) O ciclo administrativo é contínuo, dinâmico e interativo.  

c) São relacionados em uma interação dinâmica. 

d) Quando consideradas em conjunto é que formam o processo administrativo.  

e) A definição não é a mesma como vimos.  

 

11 - (ESAF/2013/DNIT/Técnico Administrativo) 

O enfoque do processo administrativo define não apenas o processo 

administrativo, mas também o próprio papel dos gerentes. Fayol indicou os 

deveres e princípios que devem ser seguidos pelos gerentes para que a 

administração seja eficaz. Assinale a opção que não apresenta um dos princípios 

de administração propostos por Fayol.  

  a) Divisão do trabalho, disciplina, inovação, interesse da organização e 

equidade. 

  b) Autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, 

remuneração do pessoal e espírito de equipe. 

  c) Unidade de direção, interesse geral, remuneração do pessoal, estabilidade 

do pessoal e iniciativa. 

  d) Espírito de equipe, iniciativa, equidade, ordem, disciplina, interesse geral e 

centralização. 

  e) Ordem, autoridade e responsabilidade, estabilidade do pessoal e unidade de 

comando. 
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Gabarito a. Não tem princípio da inovação. 

 

12 - (CESPE/2012/ANATEL/Técnico Administrativo) 

A abordagem clássica da administração foi desenvolvida em razão do 

crescimento acelerado e desordenado das organizações e da necessidade de 

aumentar a sua eficiência. A respeito desse assunto, julgue o item abaixo. 

A disposição adequada das unidades e a definição de responsabilidades para 

cada uma delas, como forma de alcançar a eficiência organizacional, eram as 

preocupações principais da escola de administração científica. 

c) Certo 

e) Errado 

Gabarito Errado. 

A disposição adequada das unidades e a definição de responsabilidades para 

cada uma delas, como forma de alcançar a eficiência organizacional, eram as 

preocupações principais da escola de administração CLÁSSICA de Fayol, que 

tinha foco na estrutura.   

 

13 - (CESPE/2012/TJ-AL/Analista Judiciário – Área Administrativa) 

Como proposto por Henry Fayol, o princípio geral da administração que 

estabelece a necessidade de especialização de empregados, desde a alta 

hierarquia até os trabalhadores operários, como forma de aprimorar a eficiência 

da produção e, consequentemente, aumentar a produtividade, é o princípio da 

  a) ordem. 

  b) equidade. 

  c) divisão do trabalho. 

  d) unidade de comando. 

  e) disciplina. 

Gabarito c. 

a) Ordem: um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É a ordem 

material e humana. 

b) Equidade: amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. 
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c) Divisão do trabalho: consiste na especialização das tarefas e das pessoas 

para aumentar a eficiência. 

d) Unidade de comando: cada empregado deve receber ordens de apenas um 

superior. É o princípio da autoridade única. 

e) Disciplina: depende de obediência, aplicação, energia, comportamento e 

respeito aos acordos estabelecidos. 

 

14 - (FCC/2012/MPE-AP/Analista Ministerial – Área Administrativa) 

Dotar uma empresa ou órgão público de tudo o que é necessário para seu 

funcionamento: como matérias-primas, utensílios, capital e pessoas é a função 

de Administração definida por Fayol como  

  a) prever. 

  b) comandar. 

  c) organizar. 

  d) coordenar. 

  e) controlar. 

Gabarito c. 

a) Prever. Visualizar o futuro e traçar o programa de ação. 

b) Comandar. Dirigir e orientar o pessoal. 

c) Organizar. Constituir o duplo organismo material e social da empresa. 

d) Coordenar. Ligar, unir, harmonizar todos os atos e esforços coletivos. 

e) Controlar. Verificar que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e 

as ordens dadas. 

 

15 - (FCC/2012/MPE-AP/Analista Ministerial – Área Administrativa) 

Harmonizar todos os atos da empresa ou do órgão público, com o objetivo de 

facilitar seu funcionamento, é a função definida por Fayol como  

  a) prever. 

  b) comandar. 
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  c) organizar. 

  d) coordenar. 

  e) controlar. 

Gabarito d. Conforme visto na questão anterior. 

 

16 - (FCC/2011/TCE-PR/Analista de Controle) 

Os 14 princípios gerais de administração sugeridos por Fayol, e que ainda são 

considerados pela maioria dos administradores, têm, entre eles, um que 

determina que os trabalhadores nas organizações deveriam receber ordens de 

um “gerente” somente, para evitar conflitos e mal-entendidos. Esse princípio é o 

da  

 

a) unidade de comando. 

b) divisão do trabalho. 

c) centralização. 

d) cadeia escalar. 

e) equidade. 

Gabarito a. 

b) Consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a 

eficiência da organização. 

c) Centralização refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia 

da organização. 

d) Cadeia escalar é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais 

baixo em função do principio do comando. 

e) Equidade refere-se à amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do 

pessoal. 

 

17 - (ESAF/2010/MPOG/ Analista de Planejamento e Orçamento) 

O estudo da evolução do pensamento administrativo permite concluir, 

acertadamente, que: 
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  a) as Teorias Científica e das Relações Humanas são abordagens de sistemas 

abertos. 

  b) a Teoria das Relações Humanas despreza os objetivos organizacionais. 

  c) a Teoria da Contingência enfatiza a importância da tecnologia e do 

ambiente. 

  d) as Teorias Estruturalista e dos Sistemas refletem uma abordagem 

prescritiva e normativa. 

  e) a Teoria Comportamental concebe o funcionário como um 'homem social'. 

Gabarito c. 

a) São abordagens de sistema fechado. 

b) A teoria das relações humanas não despreza os objetivos da organização. 

d) As teorias Estruturalista e dos Sistemas refletem uma abordagem explicativa 

e descritiva. 

e) A teoria comportamental fala em “homem administrativo”. 

 

18 - (CESPE/2010/MS/Administrador) 

Apesar de diferenciarem-se com relação ao foco de estudo, as principais 

semelhanças entre as teorias científica e clássica encontram-se na abordagem 

de sistema fechado e na busca da eficiência econômica das organizações. 

c) Certo 

e) Errado 

Gabarito Certo. As duas teorias têm a visão interna da empresa, sem interação 

com ambiente e ambas buscam eficiência. 

 

19 - (CESPE/2010/MS/Administrador) 

A racionalização do trabalho, segundo Taylor, era vista como um meio de 

aumentar a eficiência da produção, evitando desperdício e promovendo 

prosperidade entre patrões e empregados, sendo esses os primados da 

administração científica. 

c) Certo 
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e) Errado 

Gabarito Certo. Quanto mais se aumenta a produtividade, mais o trabalhador 

ganha e menor é o custo unitário para a empresa. 

 

20 - (ESAF/2009/EPPGG/Administrador) 

Conhecer a evolução do pensamento administrativo, bem como de suas teorias 

e abordagens, permite concluir, acertadamente, que: 

a) a resolução de problemas organizacionais pode ser tentada pela aplicação 

conjunta de várias Teorias Administrativas, ainda que suas abordagens sejam, à 

primeira vista, antagônicas. 

b) como ciência, a Administração independe de outras ciências. 

c) ao enfatizar as tarefas, a abordagem burocrática enrijece a organização, 

afastando-a de seus objetivos. 

d) a Teoria Clássica da Administração possui apenas valor histórico e referencial, 

não sendo aplicável em nossos dias. 

e) a cultura de uma organização é determinada por sua estrutura, sendo pouco 

afetada pelos valores e crenças das pessoas que a integram. 

Gabarito a. 

b) A administração depende e interage com outras ciências, como a economia, 

engenharia, psicologia, etc.. 

c) O foco da teoria burocrática é na estrutura, e não nas tarefas. 

d) Podemos observar vários princípios gerais da Administração, por exemplo, 

aplicados nos dias atuais. 

e) Os valores e crenças impactam diretamente na cultura organizacional. 
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10. GABARITOS 
 

01 D 10 A 19 C 

02 A 11 A 20 A 

03 E 12 E   

04 B 13 C   

05 C 14 C   

06 A 15 D   

07 B 16 A   

08 E 17 C   

09 E 18 C   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


