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PROVAS:

D E

P R O V A S

CARGO:


AGENTE ADMINISTRATIVO





PORTUGUÊS
MATEMÁTICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 15 de Portu-

guês, 15 de Matemática e 20 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. Esta prova terá, no máximo, 4h (quatro horas) de duração, incluído o tempo destinado à transcrição
de suas respostas no gabarito oficial.
3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente
preenchidos e assinados.
7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas.
8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois
dias depois da realização da prova.
10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE PORTUGUÊS – Cargos 1e 2
NOVOS VELHOS
Walcyr Carrasco
Quando eu era criança, considerava-se velho um homem de 60 anos. Velho só, não. Velhíssimo. Lembro
meus avós de cabelos brancos, gestos cautelosos. Tinham essa idade. Ou até menos. Hoje, surgiu uma geração
de “novos velhos”. Não estou falando da baboseira de “melhor idade” e do lixo ideológico do politicamente correto,
que tenta maquiar a realidade com palavras delicadas. Há alguns anos, um ator nessa faixa etária jamais seria
galã de novela. Se restringiria ao papel de pai, tio, avô. Mas galã? Atualmente, o ator Antônio Fagundes, de 62, é
disputado pelos autores. (Eu, que também escrevo novelas, sou testemunha disso.) No ano passado, em Insensato coração, fez par com a bela Camila Pitanga. José Mayer, de 63, acaba de atuar em Fina estampa. Tony Ramos,
de 64, será um dos protagonistas de Guerra dos sexos, ao lado de Irene Ravache, de 67. Natália do Vale, presença constante nas novelas, está com 58. Suzana Vieira tem 68. Todos protagonizam histórias de amor, são aplaudidos pelo público e lideram as audiências. Às vezes, como no caso da própria Suzana Vieira, revelam também a
vida pessoal, sem medo de mostrar que podem amar e ser amados, com a mesma intensidade dos jovens.
Fiz 60 no fim do ano passado. Absolutamente aterrorizado. “Vou me aposentar emocionalmente”, pensei.
Aconteceu o contrário. Entrei numa fase que lembra minha adolescência. Tenho vontade de fazer mil coisas. Comecei a malhar todo dia. Quero voltar a pintar. Voltei a ler os clássicos e cozinho sempre. Vejo as novelas de
meus colegas e todas as séries americanas de TV que consigo. Mais surpreendente, as pessoas não se comportam comigo como se eu fosse um idoso. Boa parte dos meus amigos tem metade da minha idade. Os que permanecem do passado são tão animados quanto eu. Meu colega de colegial Eduardo, divorciado e com um filho adulto, apaixonou-se novamente. Ela? Tem a idade dele e continua tão linda como na nossa adolescência. Sim, esta é
uma outra característica dos novos velhos: reencontram-se depois de décadas e iniciam relacionamentos. Já vi
vários amigos do passado que nunca namoraram antes se apaixonar agora.
Conversei com o professor de educação física especializado em saúde e envelhecimento Igor Yole, da
Academia Bioritmo, em São Paulo. Ele conta que o número de alunos acima de 60 anos aumenta ano a ano.
“Nessa faixa etária as pessoas procuram saúde. Preferem esteira e bicicletas. Também querem socializar”, diz ele.
“E o fato de conseguirem malhar faz com que se sintam mais capazes em tudo: sexo, relacionamentos, viagens!”
A medicina também ajuda. Digo por mim mesmo. Há anos faço um tratamento ortomolecular com o doutor
Eduardo Gomes de Azevedo, que exerce uma “pré-geriatria”. Ou seja, antecipa tratamentos para curar os males
da velhice. Tomo muitas pílulas por dia. Tantas que, para engoli-las, poderia usar uma pá. Nas refeições, costumo
avisar a quem não me conhece:
– Desculpe, mas não sou um paciente terminal. Isso é para ficar bem.
Em geral, me olham de um jeito muito desconfiado. Lecitina de soja, clorofila, cápsulas de ômega 3, mando ver. Há produtos variados, contra o envelhecimento. O mais venerado de todos é o hormônio do crescimento
(GH). Ele engana o corpo, que aumenta o metabolismo, cria massa muscular. Quando surgiu há alguns anos, não
se conhecia a dose ideal. Fez crescer o nariz, as orelhas e a ponta dos dedos de alguns pioneiros no uso. É tomado em doses altas por quem quer um corpo tipo armário. Muitos médicos o usam como reposição hormonal,
em doses mínimas, diárias. Eu tomo. Há pessoas famosas que fazem o mesmo. Meus cabelos não deixaram de
ser brancos por causa do GH. Isso aconteceu, mas devido à tintura que Mário Nunes, meu cabeleireiro, me aplica
mensalmente. Sinto mais disposição, sem dúvida.
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Reconheço: para ser um “novo velho” é preciso vaidade. Mas não só. Também não são só os remédios. O
segredo é encarar a vida de maneira positiva. Antes, chegar à terceira idade era sinônimo de aposentadoria. Avôs
e avós descobriram os valores da velhice. Como os astros e estrelas nas novelas de TV, também podem se apaixonar, reinventar o cotidiano e entrar numa gloriosa etapa da existência.
Afinal, a vida está só começando.
Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/vida/walcyr-carrasco/noticia/2012/03/novos-velhos.html Acesso em 07 maio 2012 (Adaptado)

QUESTÃO 01
O objetivo principal do texto é demonstrar que
a)
b)
c)
d)

a velhice hoje não ocorre aos 60 anos.
quem hoje tem 60 anos não se sente velho.
a ciência conseguiu prolongar os anos de vida dos homens.
as pessoas passaram a encarar a velhice de forma diferente.

QUESTÃO 02
Todas as considerações acerca do texto estão corretas, exceto
a)
b)
c)
d)

Ao fazer 60 anos, o locutor do texto, pensava que iria se aposentar.
Os atores com mais de 60 anos também são considerados galãs.
A única saída para evitar o envelhecimento é começar a se tratar com geriatras desde cedo.
Para que a velhice não ocorra, é preciso que a pessoa mantenha-se com a mente jovem e positiva, principalmente.

QUESTÃO 03
Todos os sentimentos abaixo são percebidos no texto, exceto
a)
b)
c)
d)

ironia.
tristeza.
otimismo.
conformidade.

QUESTÃO 04
Os termos destacados podem ser corretamente interpretados pelas palavras entre parênteses, exceto
a) “Se restringiria ao papel de pai, tio, avô. Mas galã?” (limitaria).
b) “Todos protagonizam histórias de amor, são aplaudidos pelo público e lideram as audiências.” (personificam).
c) “O mais venerado de todos é o hormônio do crescimento (GH). Ele engana o corpo, que aumenta o metabolismo, cria massa muscular.” (adorado).
d) “Não estou falando da baboseira de “melhor idade” e do lixo ideológico do politicamente correto, que tenta
maquiar a realidade com palavras delicadas.” (idealista).

QUESTÃO 05
Percebe-se a interlocução entre o locutor e os locutários, exceto em
a)
b)
c)
d)

“(Eu, que também escrevo novelas, sou testemunha disso.)”.
“Muitos médicos o usam como reposição hormonal, em doses mínimas, diárias. Eu tomo.”
“Eduardo, divorciado e com um filho adulto, apaixonou-se novamente. Ela? Tem a idade dele [...]”.
“Sim, esta é uma outra característica dos novos velhos: reencontram-se depois de décadas e iniciam relacionamentos.”
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QUESTÃO 06
Há linguagem oral em
a)
b)
c)
d)

“Sinto mais disposição, sem dúvida.”
“Há pessoas famosas que fazem o mesmo.”
Antes, chegar à terceira idade era sinônimo de aposentadoria.
“É tomado em doses altas por quem quer um corpo tipo armário.”

QUESTÃO 07
Os termos destacados estão corretamente substituídos entre parênteses, exceto em
a)
b)
c)
d)

Ou seja, antecipa tratamentos para curar os males da velhice.(a fim de)
Quando surgiu há alguns anos, não se conhecia a dose ideal. (Logo que)
Mais surpreendente, as pessoas não se comportam comigo como se eu fosse um idoso. (conforme)
Isso aconteceu, mas devido à tintura que Mário Nunes, meu cabeleireiro, me aplica mensalmente [...]. (porém)

QUESTÃO 08
De acordo com a norma culta, a posição do pronome oblíquo está incorreta em
a)
b)
c)
d)

Se restringiria ao papel de pai, tio, avô.
Tantas que, para engoli-las, poderia usar uma pá.
Muitos médicos o usam como reposição hormonal[...]
Quando surgiu há alguns anos, não se conhecia a dose ideal.

QUESTÃO 09
Em “novos velhos”, os termos novos e velhos têm, respectivamente, natureza
a)
b)
c)
d)

adjetiva – adjetiva
adjetiva – substantiva
substantiva – adjetiva
substantiva – substantiva

QUESTÃO 10
Em “Os que permanecem do passado são tão animados quanto eu.”, os é
a)
b)
c)
d)

artigo definido.
artigo indefinido.
pronome demonstrativo.
pronome pessoal do caso oblíquo.

QUESTÃO 11
Em “Há pessoas famosas que fazem o mesmo. Meus cabelos não deixaram de ser brancos por causa do GH.
Isso aconteceu, mas devido à tintura que Mário Nunes, meu cabeleireiro, me aplica mensalmente. Sinto mais
disposição, sem dúvida.”, isso refere-se
a)
b)
c)
d)

às pessoas famosas que pintam cabelo.
aos cabelos brancos deixarem de ser brancos.
à disposição que ele passou a sentir após pintar os cabelos.
à tintura que o cabeleireiro aplica no cabelo dele mensalmente.
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QUESTÃO 12
Os termos destacados têm natureza adverbial, exceto
a)
b)
c)
d)

O segredo é encarar a vida de maneira positiva.
Meus cabelos não deixaram de ser brancos por causa do GH.
Há alguns anos, um ator nessa faixa etária jamais seria galã de novela.
Atualmente, o ator Antônio Fagundes, de 62, é disputado pelos autores.

QUESTÃO 13
Admite-se outra concordância do verbo destacado em
a)
b)
c)
d)

Boa parte dos meus amigos tem metade da minha idade.
O mais venerado de todos é o hormônio do crescimento (GH).
Ele conta que o número de alunos acima de 60 anos aumenta ano a ano
Meu colega de colegial Eduardo, divorciado e com um filho adulto, apaixonou-se novamente.

QUESTÃO 14
Há hiato em
a)
b)
c)
d)

saúde.
jamais.
refeições.
deixaram.

QUESTÃO 15
O verbo destacado está flexionado no futuro do pretérito em
a)
b)
c)
d)

Quando eu era criança, considerava-se velho um homem de 60 anos.
Meus cabelos não deixaram de ser brancos por causa do GH.
Se restringiria ao papel de pai, tio, avô. Mas galã?
Quando surgiu há alguns anos, não se conhecia a dose ideal.
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PROVA DE MATEMÁTICA – Cargo 1
QUESTÃO 16
A tabela abaixo mostra o gasto de uma pessoa com transporte, de segunda a sábado.
Dia da Semana
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira
sábado

Gasto diário em reais
R$ 15,00
R$ 12,00
R$ 15,00
R$ 13,00
R$ 15,00
R$ 8,00

Os valores da média diária, da moda e da mediana são, respectivamente
a)
b)
c)
d)

13, 12 e 15
13, 14 e 15
13, 15 e 14
15, 13 e 14

QUESTÃO 17
Um quadrado está inscrito em uma circunferência de raio r. Então, o valor do apótema desse quadrado, em função
do raio r da circunferência, é

r 2
2
r
b)
2
c) r 2
a)

d) 2r
QUESTÃO 18
Um motorista dirige seu veículo a uma velocidade constante de 80 km/h. O tempo que ele gasta para percorrer
2.400 km é
a)
b)
c)
d)

3 horas.
6 horas.
20 horas.
30 horas.

QUESTÃO 19
Em um campeonato de futebol, cada clube vai jogar duas vezes com o outro. Se serão realizadas 930 partidas
nesse campeonato, o número total de clubes inscritos é
a)
b)
c)
d)

20
30
40
50
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QUESTÃO 20
O gráfico abaixo representa uma função f: R → R, definida pela lei f(x) = ax + bx + c, a  0.
2

Nessas condições, é não é correto afirmar que
a)
b)
c)
d)

f(f(2)) < f(f(3))
f(f(0)) < f(1) + f(3)
f(4) – f(0) > f(f(5))
f(f(4)) < f (1) – f(2)

QUESTÃO 21
Efetue as operações indicadas e simplifique a expressão abaixo.
{[2,25 .

3
12
] : 0,03 } :
- 0,06]
25
25

O resultado correto é
a)
b)
c)
d)

22,5
24
32,6
39

QUESTÃO 22
2

2

Uma urna contém 30 bolas, sendo (x + 3) brancas, (x – 2x + 1) pretas e (x + 5x – 4) azuis. A probabilidade de ser
retirada uma bola azul dessa urna é

1
3
2
b)
3
1
c)
5
2
d)
15
a)
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QUESTÃO 23
Observe a figura.

2

A área dessa figura, em cm , é
a)
b)
c)
d)

3,5
4,5
5,5
6,5

QUESTÃO 24

O valor de x, solução da equação
a)
b)
c)
d)

2x - 3 3x  2 x

 , pertence ao conjunto
5
10
5

{8, 15, -17, -20}
{14, 21, -34, -16}
{-16, 25, -12, 18}
{10, -12, 13, -18}

QUESTÃO 25
2

Os triângulos ABC e CDE são semelhantes. Sabe-se que o triângulo ABC tem 80 cm de perímetro e 200 cm de
área e o triângulo CDE tem 120 cm de perímetro.
2
O valor da área do triângulo CDE é, em cm ,
a)
b)
c)
d)

150
300
450
600
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QUESTÃO 26
Na resolução de um problema, um aluno fez uma tabela e verificou que o par ordenado (10,25) era solução.
x
12
10
15
20

y
23
25
20
15

Então, o sistema linear que corresponde às condições do problema é
a) 3x + 2y = 40
x – y = 20
b) x – y = -15
4x + 2y = 60
c) 3x – 2y = -20
2x – y = -5
d) 3x – 2y = 30
2x + 5y = 90
QUESTÃO 27
Observe a figura.

Nessa figura, o lado AB do triângulo ABC mede 9 cm e sua altura, 6 cm. Então, o valor máximo da área do retângulo DEFG é
a)
b)
c)
d)

13,5
18,5
21
27

QUESTÃO 28
Um enfeite de festa é confeccionado a partir da superfície lateral de um cone de raio igual a 12 cm e altura 16 cm.
2
Sabendo que o preço por cm do material utilizado para a confecção é de R$ 1,50, então o valor do custo total
para a fabricação de 100 desses enfeites é
(Dado: use  = 3)
a)
b)
c)
d)

R$ 180,00
R$ 270,00
R$ 300,00
R$ 450,00
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QUESTÃO 29
Uma fábrica produz quatro modelos de tratores agrícolas: R, O, C e A. Os modelos R e O são fabricados para
terrenos até 20 ha e os modelos C e A, de maior potência, para terrenos acima de 20 ha. Cada modelo é fabricado
com equipamentos manuais ou com equipamentos digitais. Então, o número de possibilidades de escolha que um
cliente tem à sua disposição na compra de um trator dessa fábrica é
a)
b)
c)
d)

4
8
12
16

QUESTÃO 30
Observe o gráfico.

Nesse gráfico, estão representadas as funções F(x) e G(x). Os valores de x, para que se tenha F(x)
a)
b)
c)
d)

 2;4
2;4
 ;3
3;

 G(x), são
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PROVA ESPECÍFICA – Cargo 1
QUESTÃO 31
Para atender às reais expectativas dos clientes, uma organização de serviços deve levar em consideração todas
as premissas abaixo, com exceção de
a) O sistema de operações de serviço deverá, no longo prazo, visar às reais necessidades dos clientes, capacitando-se para atendê-las.
b) O sistema de operações deverá estar apto, no curto prazo, a atender às expectativas do cliente, pois é baseado nelas que o serviço será avaliado.
c) O fornecedor de serviço deverá procurar identificar tanto as expectativas como as necessidades de seus clientes, tomando por base estrita o orçamento programa.
d) O fornecedor do serviço deverá procurar influenciar as expectativas do cliente, sempre que identificar uma
inadequação entre estas expectativas e sua visão de suas reais necessidades.
QUESTÃO 32
A ________________________ é, em geral, um critério importante para a maioria dos consumidores de serviços,
notadamente quando a presença do cliente é necessária e envolve a expectativa e a necessidade de tempo de o
cliente receber o serviço.
A expressão que completa a lacuna acima, tornando a assertiva verdadeira, é
a)
b)
c)
d)

percepção de um cliente.
velocidade de atendimento.
expectativa de atendimento.
característica da informação.

QUESTÃO 33
Os clientes avaliam os serviços de acordo com os critérios abaixo, apresentados sob a forma de grupos.
Qual deles NÃO representa um conjunto válido?
a)
b)
c)
d)

Consistência; competência; custo.
Acesso; credibilidade/segurança; flexibilidade.
Tangíveis; velocidade de atendimento; atendimento/atmosfera.
Qualidade do cliente; expectativa do mercado; viabilidade econômico/financeira.

QUESTÃO 34
Os principais itens do programa de higiene do trabalho estão relacionados, EXCETO com
a)
b)
c)
d)

ambiente físico de trabalho.
competitividade físico/psíquica.
ambiente psicológico de trabalho.
aplicação de princípios de ergonomia.

QUESTÃO 35
“Mais que os _______I______ e de _______II_______ , os gestores de pessoas têm que desempenhar o papel de
______III_____”.
A opção que completa as lacunas acima, tornando o texto verdadeiro, é
a)
b)
c)
d)

I – administradores de pessoas; II – líderes; III – gerente.
I – administradores de pessoal; II – recursos humanos; III – líder.
I – facilitadores de pessoas; II – recursos humanos; III – operador.
I – facilitadores de recursos humanos; II – líderes; III – administrador.
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QUESTÃO 36
Analise as afirmativas abaixo sobre “estresse no trabalho”, considerando-as verdadeiras (V) ou falsas (F).
I.
II.
III.
IV.

( ) Uma forma de reduzir o estresse no trabalho é compreender os problemas do chefe e ajudá-lo a compreender os seus.
( ) O estresse é algo exclusivo do ambiente de trabalho.
( ) Os especialistas de RH podem utilizar pesquisas de atitudes para identificar fontes organizacionais de
estresse.
( ) Negociar com o gerente metas realísticas para o trabalho contribui na diminuição do estresse.

A sequência correta, de cima para baixo, é
a)
b)
c)
d)

V; F; V; V.
F; F; V; F.
V; V; F; F.
F; V; F; V.

QUESTÃO 37
Os acidentes no trabalho são uma causa de constantes desafios à produtividade organizacional, transtornos sociais e motivo de dor para a pessoa e a família. O conjunto correto da classificação dos acidentes do trabalho está
representado em
a) Morte acidental; acidente com afastamento; incapacidade parcial permanente; incapacidade permanente total;
morte natural.
b) Acidente sem afastamento; acidente com afastamento; incapacidade parcial permanente; incapacidade permanente total; morte.
c) Acidente com afastamento parcial; acidente com afastamento total; incapacidade parcial permanente; incapacidade permanente total; morte acidental.
d) Acidente sem afastamento; acidente com sintomas de afastamento; incapacidade parcial permanente; incapacidade permanente total; possibilidade iminente de morte.
QUESTÃO 38
Podem ser considerados componentes de um Programa de Bem-estar de Funcionários, exceto

a) Ajudar os funcionários a identificar riscos potenciais de saúde.
b) Encorajar os funcionários a mudar seus estilos de vida por meio de exercícios, boa alimentação e monitoramento da saúde.

c) Educar os funcionários a respeito de riscos de saúde, como pressão sanguínea elevada, fumo, obesidade,
d)

dieta pobre e estresse.
Estipular descontos progressivos na folha de pagamento para os funcionários com a saúde abalada por não
seguirem um programa de bem-estar.

QUESTÃO 39
O processo de comunicação pressupõe a atuação de elementos específicos para sua efetivação. Correlacione a
1ª com a 2ª coluna, assinalando a sequência correta, de cima para baixo.
(I)
(II)
(III)

a)
b)
c)
d)

I; III; III; II; I.
I; II; III; III; I.
III; I; I; II; III.
III; I; II; I; II.

Emissor
Mensagem
Receptor

(
(
(
(
(

) Decodificador
) Significado
) Codificador
) Canal
) Compreensão
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QUESTÃO 40
Recomenda-se que as empresas, ao implantarem programas de qualidade de vida no trabalho, envolvam as dimensões abaixo, com exceção de
a)
b)
c)
d)

estilo gerencial.
produtividade tática.
liberdade e autonomia para decisões.
oferecimento de tarefas significativas.

QUESTÃO 41
De acordo com o parágrafo XXXIII do TÍTULO II, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, em seu CAPÍTULO I DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança
a)
b)
c)
d)

dos membros do Congresso.
dos ministros de Estado.
da presidência da República.
da sociedade e do Estado.

QUESTÃO 42
De acordo com o artigo XVI do CAPÍTULO VII - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, Seção I - das DISPOSIÇÕES
GERAIS da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, NÃO é permitida a acumulação de cargos
públicos a
a)
b)
c)
d)

dois cargos de professor.
de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
dois cargos privativos de médico.
de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

QUESTÃO 43
A administração nada mais é que a condução ______________ das atividades de uma organização.
A opção que preenche a lacuna e torna a definição correta é
a)
b)
c)
d)

racional.
eventual.
funcional.
proporcional.

QUESTÃO 44
São funções básicas do administrador, exceto
a)
b)
c)
d)

cotejar.
planejar.
controlar.
organizar.

15
QUESTÃO 45
O planejamento é a função ____I____ que determina antecipadamente quais os ____II____ que devem ser atingidos.
A opção que preenche as lacunas e torna a definição correta é
a)
b)
c)
d)

I - principal; II - planos.
I - principal; II - objetivos.
I - administrativa; II - planos.
I - administrativa; II - objetivos.

QUESTÃO 46
O planejamento compõe-se de estratégias e políticas a longo prazo, por meio das quais se pretende alcançar os
objetivos
a)
b)
c)
d)

globais da organização.
sazonais da organização.
descritos da organização.
intermediários da organização.

QUESTÃO 47
Analise as afirmativas a seguir e, depois, escolha a opção correta.
I.

A especialização vertical ocorre quando se verifica a necessidade de aumentar a qualidade da supervisão
ou chefia, acrescentando mais níveis hierárquicos na estrutura.
Portanto

II.

a)
b)
c)
d)

A especialização horizontal ocorre também com a necessidade de aumentar a qualidade da supervisão ou
chefia, acrescentando mais níveis hierárquicos na estrutura.

I e II são verdadeiras e II não complementa I.
I e II são verdadeiras e II complementa I.
Apenas I é verdadeira.
Apenas II é verdadeira.

QUESTÃO 48
Analise as assertivas abaixo, classificando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
1. ( ) Departamentalização por funções consiste no agrupamento das atividades de acordo com as principais funções desenvolvidas dentro da empresa.
2. ( ) Departamentalização por produtos consiste no agrupamento das atividades de acordo com os resultados da organização, isto é, de acordo com o produto ou serviço realizado.
3. ( ) Departamentalização territorial consiste no agrupamento das atividades de acordo com os tipos de
clientes para quem o trabalho é executado.
4. ( ) Departamentalização por processo consiste no agrupamento de atividades de acordo com a região
onde estão localizadas suas filiais.
A sequência correta, de cima para baixo, é
a) V; V; F; F.
b) V; F; F; F.
c) F; F; V; F.
d) V; F; V; F.
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QUESTÃO 49
O princípio da autoridade se distingue pelas categorias abaixo, exceto
a)
b)
c)
d)

A autoridade é aceita pelos subordinados.
A autoridade flui do topo até a base da organização.
A autoridade significa o dever de desempenhar uma tarefa.
A autoridade é alocada em posições da organização e não em pessoas.

QUESTÃO 50
São vantagens da centralização organizacional, exceto
a) As decisões são tomadas por administradores que possuem uma visão global da empresa.
b) A centralização elimina esforços duplicados de vários tomadores de decisão e reduz os custos adicionais.
c) Os tomadores de decisão no topo são geralmente melhor treinados do que os que estão nos níveis mais baixos.
d) As decisões são tomadas por administradores do topo que estão distanciados das pessoas e situações envolvidas no processo.
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