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• Leia com atenção o enunciado das questões e escreva apenas nos espaços assinalados 

para o efeito. DESDOBRE-O, SEM O DESAGRAFAR. 
 
• Verifique se o exemplar do p-Fólio possui 8 páginas e se termina com a palavra FIM. 

No caso de se encontrar incompleto ou com qualquer outra deficiência, dirija-se ao 
professor vigilante. 

 
• Responda à 1ª PARTE na Folha de Respostas que se encontra na página 2. 
 
• Para qualquer uma das perguntas de escolha-múltipla formuladas, assinale com X a 

alternativa de resposta que julgar correcta. Se quiser alterar qualquer resposta dada, 
risque por inteiro (a cheio) o quadrado que quer inutilizar e marque um novo X na 
alternativa que considera certa. 

 
• Na elaboração das respostas não é permitida a utilização de nenhum tipo de consulta. 
 
• O p-Fólio tem a duração de 1 horas e 30 minutos. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. O p-Fólio encontra-se dividido em duas partes e cotado para 12 (doze) valores: 
 - a 1ª Parte tem 10 (dez) questões, com a cotação total de 6 (seis) valores; 
 - a 2ª Parte tem 2 (duas) questões, com a cotação total de 6 (seis) valores. 
 
2. As respostas dadas a lápis não serão consideradas. 
 

3. É especialmente valorizada a precisão técnica da resposta, pretendendo-se que 
o aluno utilize um discurso próprio. 
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Folha de Respostas à 1ª PARTE 

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

 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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GRUPO I 
(6 Valores – 0,6 valores cada questão) 

 
 

Responda na Folha de Respostas que se encontra na página 2. 
Identifique a alternativa correcta (ou a mais correcta) 

 
 
1. No contexto do ambiente externo uma forma privilegiada de garantir o apoio dos 

stakeholders é induzir estes a participar na definição de objectivos institucionais. 
 

A. Esta afirmação é verdadeira; 

B. Esta afirmação é falsa. 

 
 
 
 
 
2. A organização pró-activa apresenta a definição de realizações para um determinado 

período temporal, na: 

a) Definição da visão; 
b) Definição da missão. 

 
A. Apenas a); 

B. Apenas b); 

C. a) e b); 

D. Nenhuma das afirmações. 
 
 
 
 
 
3. Para um efectivo processo de construção e implementação da visão e missão da 

organização deve ser tido em atenção: 

a) Que os objectivos são fixados para um período de vida longo; 
b) Que estes valores devem ser comunicados de forma clara dentro e fora da 

organização. 
 

A. Apenas a); 

B. Apenas b); 

C. a) e b);  

D. Nenhuma das afirmações. 
 

 

 

cotação 
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4. Indique qual ou quais as afirmações correctas: 

a) Os projectos são planeados e divisíveis em metas mensuráveis. 
b) Os projectos não visam responder a uma necessidade (problema) de um contexto 

específico. 
 

A. Apenas a); 

B. Apenas b); 

C. a) e b); 

D. Nenhuma das afirmações. 
 
 
 
5. Indique qual ou quais as afirmações correctas: 

a) A mensuração dos recursos financeiros e humanos disponíveis para o projecto 
são as metas dos projectos. 

b) Os projectos que envolvem diversos parceiros são os mais inovadores. 
 

A. Apenas a); 

B. Apenas b);  

C. a) e b);  

D. Nenhuma das afirmações. 
 
 
 
6. Indique qual ou quais as afirmações correctas: 

a) É através de um planeamento formal, seguindo um dado processo formal e 
metodológico, que se chega à estratégia. 

b) O planeamento inicia-se com a estratégia. 
 

A. Apenas a); 

B. Apenas b); 

C. a) e b); 

D. Nenhuma das afirmações. 
 
 
 
7. Indique qual ou quais as afirmações correctas: 

a) O planeamento é um processo que não é um fim em si mesmo. 
b) O plano deve ser flexível, adoptando-se às circunstâncias. 

 
A. Apenas a); 

B. Apenas b);  

C. a) e b); 

D. Nenhuma das afirmações. 
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8. No desenvolvimento da estratégia e do planeamento a fase em que as partes 

monitorizam e cumprem o acordo designa-se por: 
 

A. Definição do problema; 

B. Estabelecimento de uma direcção; 

C. Implementação; 

D. Nenhum dos itens anteriores está correcto. 

 
 
 
9. Indique qual ou quais as afirmações correctas: 

a) Os objectivos da empresa são fixados para um período de vida do plano 
estratégico. 

b) Os objectivos qualitativos fornecem uma unidade de medida capaz de confirmar 
se as estratégias tiveram sucesso. 

 
A. Apenas a); 

B. Apenas b);  

C. a) e b); 

D. Nenhuma das afirmações. 

 
 
 
10. Indique qual ou quais as afirmações correctas: 

a) Tanto os objectivos como as metas são formulados para vários níveis da 
organização. 

b) Os planos estratégicos flexíveis não respondem convenientemente e de forma 
firme a alterações de circunstância. 

 
A. Apenas a); 

B. Apenas b); 

C. a) e b); 

D. Nenhuma das afirmações. 
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GRUPO II 
(6 Valores) 

 

 

1. (3,0) Considere a seguinte situação: 
 

A Direcção da organização Serviço Rápido EP. aprovou distribuir bónus salariais com 
base nos resultados actuais das novas medidas implementadas há menos de 6 meses, 
referindo contudo no relatório de gestão que a Serviço Rápido EP. não está preparada 
para concretizar a maioria das novas medidas. 

Algumas vozes críticas da actual Direcção apontam a pouca atenção dispensada pela 
Direcção para com o planeamento, referindo terem sido passados claros sinais às 
chefias intermédias da pouca importância do planeamento. 

 

 
Desenvolva quatro medidas a apresentar à Direcção de forma a corrigir as falhas 
identificadas. Justifique. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. (3,0) Apresente e desenvolva as vantagens de uma Estrutura funcional. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 
 

FIM 
 


