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1) Assinale a alternativa que identifica o nome da organização que se destacou na 
evolução histórica da administração.

a) O congresso 

a) A igreja católica

a) A escola

a) O judiciário 

a) Nenhuma está correta
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2) Método é:

a) Uma associação ou instituição com objetivos definidos.
b) Uma disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si, e
que
funcionam com estrutura organizada.
c) Um procedimento, uma técnica ou meio para se atingir um objetivo.
d) É um grupo hierárquico não subordinado
e) É um conjunto de funções não relacionado.
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03) Quanto a definição clássica de organização, é correto afirmar que:

a) É uma associação ou instituição com objetivos não definidos
b) é uma ciência social que procura dispor os elementos funcionais necessários, formando
um conjunto integrado e capaz de apoiar o esforço cooperativo das pessoas que perseguem
um objetivo pré-estabelecido, para alcança-lo com o menor dispêndio e risco.

c) É um procedimento, sem uma técnica ou meio para se atingir um objetivo.

d) É um grupo hierárquico não subordinado.

e) É um conjunto de funções não relacionado.
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04) Quanto às vantagens do fluxograma podemos citar:

a) Padronização, fácil visualização, descrição do processo.

b) Localização de deficiências pessoais e identificação de hierarquia.

c) Facilidade para criação e utilização de símbolos padronizados.

d) Ferramenta utilizada para controle de horário

e) Estabelecer plano de carreira.
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05) Assinale a alternativa que mostra o fator básico para montagem de um 
fluxograma.

a) mapeamento dos processos

b) trabalhar na organização

c) conhecimento especifico dentro da organização

d) utilização de apenas um modelo

e) ser analista.
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6) O que é uma organização informal, assinale a alternativa correta.

a) Também conhecida como estrutura organizacional. Foca apenas nos objetivos, sem
levar em conta as habilidades e limitações tecnológicas.

b) É antigo. A disciplina não está em primeiro lugar.

c) Sistema de Responsabilidade: que é constituída pela departamentalização
d) É o resultado da interação social entre seus membros com o objetivo de atender as
suas necessidades. Estas são encontradas bem todos os níveis da sociedade.

e) Todas as alternativas estão certas.
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07) Qual a diferença em as ferramentas gráficas denominadas organograma e
fluxograma ?

Organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional, enquanto o
fluxograma é a representação gráfica do processo.
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08) Descreva com suas palavras os conceitos de Sistema e Método:

Sistema: disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordena- dos
entre si, e que funcionam com estrutura organizada.

Método: procedimento, técnica ou meio para se atingir um objetivo.
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09) Qual é o papel da OSM na atualidade e qual o foco de sua atuação?

- Atualmente a Organização, Sistemas e Métodos estão muito mais focados nos
processos. A OSM é mais planejada na estratégia. Procura utilizar os melhores
métodos para alcançar os objetivos da organização. Tem como finalidade auxiliar na
elaboração e/ou melhoria dos procedimentos. Usa como ferramentas no processo
de melhoria das empresas: organogramas, formulários e fluxogramas. É a famosa
consultoria cujos objetivos principais são: eliminar o supérfluo, otimizar os recursos
das empresas e maximizar os resultados.
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10) Conceitue Habilidade técnica, habilidade humana e habilidade 
conceitual: 

Habilidade técnica é a habilidade de executar uma tarefa ou trabalho.
Habilidade humana é a habilidade para trabalhar com pessoas, trabalhar em
equipe, interagir.
Habilidade Conceitual e a habilidade de compreensão e discernimento.


