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-- CRITÉRIOS DE CORREÇÃO --

GRUPO I
(6 Valores – 0,6 valor cada questão)

1- A 6- C
2- C 7- C
3- D 8- D
4- C 9- A
5- C 10- C

GRUPO II
(8 Valores)

Para um nível de desempenho referente à máxima valorização as respostas devem contemplar
e apresentar os tópicos de referência, organização dos conteúdos e linguagem científica
adequada.

1. (3,0) Responda sucinta e com precisão.

1.1. (0,6) Eficiência é a relação proporcional entre a qualidade e a quantidade de Inputs e a
qualidade e quantidade de outputs produzidos. Quanto maior for o volume de
produção conseguido com o mínimo de fatores produtivos, maior é o grau de
eficiência do gestor responsável.

1.2. (0,6) Planeamento cíclico ou recorrente consiste em gerir e lidar com acontecimentos
regulares ou normalmente previstos (por exemplo: atividades durante o período de
férias, assembleias gerais, etc.).

1.3. (0,6) Estrutura organizacional é o conjunto de relações formais entre os grupos e os
indivíduos que constituem a organização. Define as funções de cada unidade da
organização e os modos de colaboração entre as diversas unidades podendo ser
representado na forma de organigrama.
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1.4. (0,6) O objetivo dos planos de contingência é o de entrarem em ação se se verificarem
determinadas circunstâncias que impeçam ou ponham em causa a continuidade da
implementação do plano em curso.

1.5. (0,6) O líder tarefa desenvolve a sua atividade focalizando os objetivos do grupo em
termos de produtividade, por seu turno o líder social procura atingir os objetivos
atuando no desenvolvimento da coesão do grupo e encorajando a colaboração entre
os membros do grupo.

2. (2,0) O ambiente onde as empresas operam tem-se tornado cada vez mais complexo,
assim sendo os velhos quadros de referência baseados em estruturas de autoridade
claramente definidas perderam a sua eficácia. Na era do conhecimento a liderança
continua a ser importante mas deverá desenvolver um trabalho inovador na forma de
condução das pessoas com vista a ganhar a sua confiança e assim criar condições para
uma gestão de sucesso. No caso das organizações públicas, a ideia do dirigente como
empreendedor “orientador” desafia todas as ideias tradicionais, assim a liderança no
sector público requer o cultivo de três fontes de legitimidade: a legal, a gestionária e a
sociológica (o aluno deverá explicar sucintamente cada uma delas.

3. (3,0) Há nas organizações da administração pública, por diversas razões (jurídicas,
políticas e culturais), um grau elevado de centralização, ou seja uma retenção da
autoridade no nível da gestão de topo e um reduzido nível de delegação. Este tipo de
organização é caraterizado por uma reduzida amplitude de controlo, ou seja, um número
reduzido de subordinados por cada gestor. Na AP as possibilidades de os gestores
introduzirem práticas de flexibilidade nas organizações, dizem respeito, sobretudo às
matérias da funcionalidade. Em matéria de remunerações, a margem de liberdade de que
dispõem é bastante reduzida.
O aluno na sua resposta deverá apresentar o conceito de centralização e de delegação.

GRUPO III
(6 Valores)

Para um nível de desempenho referente à máxima valorização as respostas devem contemplar
e apresentar os tópicos de referência, organização dos conteúdos e linguagem científica
adequada.

1. (3,0) Fazer referência e desenvolver cada uma das seguintes fases: 1) Definição –
planeamento e trabalho de preparação, decidindo-se o destino do projeto; 2)
Implementação – execução do projeto e 3) Avaliação dos resultados de concretização do
projeto.
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2. (3,0) A monitorização e a avaliação do plano permitem medir o grau de cumprimento dos
objetivos e, se necessário ajustar a estratégia e os planos. Através da avaliação são
recolhidas as informações e registados os processos do plano, os seus problemas e os
sucessos em direção aos objetivos. A avaliação dos resultados permite também fornecer
informações sobre o que está a acontecer ao longo do desenvolvimento e implementação
dos planos.

FIM


