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-- INSTRUÇÕES --

O estudante deverá responder à prova na folha de ponto e preencher o cabeçalho e todos os
espaços reservados à sua identificação, com letra legível.

Sempre que não utilize o enunciado da prova para resposta, poderá ficar na posse do mesmo.

No caso de provas com escolha múltipla, sem grelha de resposta, deverá indicar a resposta
correcta na folha de ponto, indicando o número da pergunta e a resposta que considera correcta.

No caso de provas com escolha múltipla, com grelha de resposta, tabela e/ou espaços para
preenchimento, deverá efectuar as respostas no enunciado, pelo que o mesmo deverá ser entregue
ao vigilante, juntamente com a folha de ponto, não sendo permitido ao estudante levar o
enunciado.
Verifique no momento da entrega da(s) folha(s) de ponto se todas as páginas estão rubricadas pelo
vigilante. Caso necessite de mais do que uma folha de ponto, deverá numerá-las no canto superior
direito.

Em hipótese alguma serão aceites folhas de ponto dobradas ou danificadas.

Exclui-se, para efeitos de classificação, toda e qualquer resposta apresentada em folhas de
rascunho.

Os telemóveis deverão ser desligados durante toda a prova e os objectos pessoais deixados em
local próprio da sala de exame.

A prova é constituída por x páginas e termina com a palavra FIM. Verifique o seu exemplar e,
caso encontre alguma anomalia, dirija-se ao professor vigilante nos primeiros 15 minutos da
mesma, pois qualquer reclamação sobre defeito(s) de formatação e/ou de impressão que dificultem
a leitura não será aceite depois deste período.

Utilize unicamente tinta azul ou preta.

Duração: 2 horas mais 30 minutos de tolerância
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Folha de Respostas à 1ª PARTE

Assinale com uma cruz (X) a alternativa correcta (ou, a mais correcta)
(6 Valores 0,6 valor cada questão)

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

GRUPO II
(8 Valores)

1. (3,0)

1.1. (0,6)
Processo de comparação do actual desempenho da organização com standard previamente

estabelecidos, apontando as eventuais acções correctivas.

1.2. (0,6)

determinar, isto é, afectar ou influenciar, o comportamento dos outros. A

TEIXEIRA, Sebastião - Gestão das

Organizações. 2ª Ed., Lisboa: Mcgraw-Hill, 2005)

1.3. (0,6)

ISO 9001 é um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) standard, estruturado em um padrão

internacional, que exige que uma dada organização satisfaça as suas próprias exigências de



3

qualidade e as dos seus clientes e reguladores. A implementação e certificação do sistema da

qualidade de uma organização significa que esta deseja produzir de maneira sistemática e

preocupada com a qualidade. A designação 2008 refere-se ao ano do referencial.

1.4. (0,6)

Planeamento táctico: muito semelhante ao planeamento do projecto, o planeamento táctico

refere-se essencialmente às várias fases e processos realizados para alcançar os objectivos do

planeamento estratégico, ou de uma forma geral, à calma navegação da organização num

curto espaço de tempo, nomeadamente com a adaptação ou a reacção a alterações ou

progressos imprevistos.

1.5. (0,6)

A empresa deve ser orientada para um objectivo comum, numa direcção (única) bem

definida.

2. (2,0)

É típica de empresas que se dedicam a grandes empreitadas ou desenvolvimento de grandes

projectos independentes; é o caso de empresas de construção naval ou construção civil

dedicadas a grande obras como pontes, auto-estradas, etc. (TEIXEIRA, 2005, p.90).

Vantagens: estrutura tendencialmente mais flexível; motivação dos gestores, o que pode

elevar o grau de motivação destes; promove o trabalho em equipa permitindo uma maior

concentração de esforços.

Desvantagens: Pode ocorrer uma definição pouco clara das tarefas e responsabilidades

atribuídas; podem surgir dificuldades de coordenação; ocorrer maior possibilidade de

conflitos.

3. (3,0)
Segundo Teixeira (2005, p.25) um sistema pode definir-se como:
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Um conjunto de elementos, partes ou órgãos componentes do sistema, isto é, os

subsistemas;

Dinamicamente inter-relacionados, formando uma rede de comunicações e relações,

em função da dependência recíproca entre eles;

Desenvolvendo uma actividade ou função que é a operação, actividade ou processo do

sistema;

Para atingir um ou mais objectivos ou propósitos que constituem a própria finalidade

para a qual o sistema foi criado.

GRUPO III
(6 Valores)

1. (3,0)

Papéis:

Interpessoal: Líder

Decisional: Solucionador de distúrbios

2. (3,0)

A situação apresentada configura uma necessidade de redefinição no âmbito do planeamento,

uma vez que os objectivos empresariais e os objectivos relacionados com as funções

desempenhadas pela técnica Ana não são, neste caso, objecto de reequacionamento.

FIM


