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-- INSTRUÇÕES --

 O estudante deve responder a toda a prova na folha de ponto, e leva o enunciado.

 Indique a que turma pertence.

 Nas perguntas de escolha múltipla, sem grelha de resposta, deverá indicar a resposta
correta na folha de ponto, indicando o número da pergunta e a resposta que considera
correta. Deve seguir igual procedimento nas tabelas e/ou espaços para preenchimento.

 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.

 A prova é realizada sem consulta.

 A prova 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.

 É especialmente valorizada a precisão técnica da resposta, pretendendo-se que o estudante
utilize um discurso próprio, sendo cotadas com zero transcrições ipsis verbis do manual
adotado, ou outra fonte não referenciada.

 Utilize unicamente tinta azul ou preta.

Duração: 2 horas mais 30 minutos de tolerância
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GRUPO I
(6 Valores – 0,6 valor cada questão)

Responda na Folha de Ponto. Identifique a alternativa correta (ou, a mais correta)

1. Qual das afirmações se refere inequivocamente a um planeamento tático:

A. Processos realizados a curto prazo;
B. Gerir por objetivos a serem alcançados;
C. Orientação a longo prazo e definição de políticas;
D. Os stakeholders.

2. Indique qual ou quais as afirmações corretas:

a) As funções fundamentais da gestão não devem ser vistas isoladamente uma vez que
entre elas se verifica uma total interdependência;

b) Uma das funções da gestão é o controlo, ou seja, processo de comparação do atual
desempenho com standards previamente estabelecidos;

A. Apenas a);
B. Apenas b);
C. a) e b);
D. Nenhuma das afirmações.

3. De entre os seguintes princípios qual é que não foi sugerido por Henry Fayol:

A. Subordinação de interesse individual pelo interesse coletivo;
B. Unidade de comando;
C. Rotatividade na execução de tarefas;
D. Disciplina, neste caso propõe simultaneamente incentivos e penalizações se necessário.

4. Qual dos parâmetros não é válido, ou torna-se menos importante, para o grau de
centralização ou descentralização a implementar numa empresa:

A. Número de empregados que a empresa tem;
B. Dispersão geográfica, número de cidades onde está implementada e respetiva distância

entre as mesmas;
C. Habilitações dos gestores;
D. Uso de computadores e das novas tecnologias.
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5. Indique qual ou quais as afirmações corretas:
a) A departamentalização por funções é provavelmente, ainda hoje, a mais usada na

maioria das empresas, a formação dos diferentes departamentos é feita pelo
agrupamento em atividades especializadas. É usada e aconselhada sobretudo em
ambientes dinâmicos.

b) A departamentalização por produto é usada sobretudo em empresas diversificadas,
sobretudo quando é valorizado o conhecimento especializado de cada produto, os quais
poderão ter características muito diferentes.

A. Apenas a);
B. Apenas b);
C. a) e b);
D. Nenhuma das afirmações.

6. Mintzberg definiu um conjunto de papéis que são desempenhados pelo gestor. O autor
agrupou-os em interpessoal, informacional e decisional. No papel decisional qual das
afirmações é falsa:

A. É importante ser empreendedor, desenvolvendo iniciativas de mudança com base na
análise das oportunidades;

B. É importante ser recetor, recolhendo informações quer no interior quer do exterior da
empresa.

C. É importante ser negociador, participando nas mais diversas atividades de contratação
entre outras.

D. É importante ser distribuidor de recursos, controlando a afetação mas também
programando e aprovando decisões respetivas.

7. Indique qual das afirmações está incorreta ao enumerar vantagens da delegação:

A. Permite desempenhar tarefas mais complexas;
B. Aumenta o nível de motivação dos trabalhadores;
C. Maior rapidez nas tomadas das decisões;
D. Aumenta a rendibilidade da empresa.

8. Indique qual ou quais as afirmações corretas:
a) A missão é elaborada pela gestão de topo;
b) A missão resulta do consenso de todos aqueles que trabalham na empresa.

A. Apenas a);
B. Apenas b);
C. a) e b);
D. Nenhuma das afirmações.
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9. De entre os seguintes fatores, qual é que não influencia, ou influencia menos a amplitude
de controlo:

A. A complexidade da(s) tarefa(s) a realizar;
B. Número de níveis nas estruturas organizacionais;
C. A quantidade de stakeholders da empresa;
D. Similaridade das funções.

10. Indique qual ou quais as afirmações corretas:

c) Fayol dividiu as operações empresariais em quatro atividades: Planeamento,
Organização, Direção e Controlo.

d) A mensuração dos recursos financeiros e humanos disponíveis para o projeto são as
metas dos projetos.

A. Apenas a);
B. Apenas b);
C. a) e b);
D. Nenhuma das afirmações.

GRUPO II
(8 Valores)

Responda às questões seguidamente colocadas, não excedendo o número de linhas
estabelecido:

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

1.1. (0,6) Apresente o conceito autoridade de staff.
(Resposta: 3 linhas)

1.2. (0,6) Um dos níveis de gestão é o institucional, como o define?
(Resposta: 3 linhas)

1.3. (0,6) Defina ambiente tarefa.
(Resposta: 3 linhas)

1.4. (0,6) Qual o objetivo da análise SWOT?
(Resposta: 3 linhas)

1.5. (0,6) Quais as fases de um projeto?
(Resposta: 3 linhas)
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2. (2,0) Comente a afirmação: Na administração pública a formulação da visão suscita
dificuldades específicas. Justifique.

(Resposta: 10 linhas)

3. (3,0) Vivemos a "era da incerteza"; a tendência para o fim do emprego tradicional e a sua
substituição por novas formas de trabalho, como o emprego flexível, o que obriga a uma
enorme dinâmica na cadeia de comando. Comente a afirmação, fundamentando as ideias
apresentadas.
(Resposta: 15 linhas)

GRUPO III
(6 Valores)

1. (3,0) Defina e relacione os conceitos “autoridade” e “delegação”.

(Resposta: 15 linhas)

2. (3,0) Comente a seguinte afirmação: A empresa como um sistema aberto e dinâmico.
Mencione o ambiente tarefa e ambiente externo.
(Resposta: 15 linhas)

FIM


