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                             Assinatura do Vigilante: .............................................
 
 

RESERVADO PARA A Universidade Aberta 
 
 Classificação: (          ) .................................................................................................................. 
 
 Prof. que classificou a prova: ...................................................................................................... 

 
GRUPO I 

(6 Valores – 0,6 valor cada questão) 
 
 

Folha de Respostas à 1ª PARTE 

Assinale com uma cruz (X) a alternativa correcta (ou a mais correcta) 
 
 

 A B C D 

1 X    

2   X  

3  X   

4 X    

5    X 

6  X   

7   X  

8   X  

9 X    

10 X    
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GRUPO II 
(6 Valores) 

 

1. (3,0) 
A situação descrita evidencia debilidades, nomeadamente ao nível da gestão de topo: 

− Atribuição de bónus com base em medidas das quais se desconhecem os reais 

resultados; 

− Assume como bons os resultados actuais, em clara discrepância com o que 

menciona no relatório de gestão; 

− A Direcção parece dispensar pouco apoio ao planeamento; 

− A Direcção parece criar uma imagem que desfavorece o contributo/importância 

do planeamento, 

Com base nas debilidades anteriores é pertinente sugerir à Direcção a tomada das 

seguintes medidas: 

1. Atribuir ao planeamento a importância que ele merece. O Plano deve ser 

um instrumento estratégico; 

2. Reconhecer os resultados como estes se apresentam na realidade, e apenas 

“comemorar” quando configuram reais sucessos; 

3. A Direcção deve apoiar o planeamento como forma de levar os gestores 

intermédios e funcionários a não subestimarem a importância do 

planeamento; 

4. Criar condições de valorização do estatuto do planeador, como medida de 

valorizar a função de planear; 

5. Comunicar a toda a organização da importância estratégica do Plano; 

6. A Direcção deve julgar os gestores não só pelos resultados actuais, mas 

também em atenção aos resultados futuros; 

7. A gestão deve assumir uma visão de médio e longo prazo e não apenas de 

curto prazo. 
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2. (3,0) 

A estrutura organizacional de uma organização refere-se a: divisões, secções, 

direcções, departamentos, coordenações, serviços etc.. A organização destas 

estruturas pode ser feita por funções de actividade laboral com afinidades ou mais 

interligadas do que outras, tais como: contabilidade, comercial, produção, vendas, 

financeira, compras. 

Esta estrutura é usada, e aconselhada, em ambientes estáveis, em organizações 

onde a eficiência técnica e a qualidade são importantes. Como vantagens 

salientam-se: linhas de comunicação simples; promove a eficiência através dos 

princípios da especialização, fluxos de informação curtos, concentra a perícia na 

execução de tarefas. Nas desvantagens salientam-se: gestor com sobrecarga de 

tarefas, perda de percepção do todo, coordenação entre funções diferentes 

complexa, cada gestor tende a controlar uma só função. 

 

 

FIM 


