
Iniciado em
segunda, 9 Abr 2018, 22:55

Estado
Finalizada

Concluída em
segunda, 9 Abr 2018, 23:14

Tempo empregado
19 minutos 10 segundos

Avaliar
36,00 de um máximo de 60,00(60%)

Harrington Emerson (1853 – 1931) foi auxiliar de Taylor. Popularizou a Administração Cientí�ca, além de idealizar alguns
princípios para a e�ciência no trabalho. Com base nessa informação e em nossos estudos na unidade 4, assinale a alternativa
correta.

Escolha uma:

a. São três princípios estabelecidos por Emerson. Dentre eles estão: manter o predomínio do bom senso e a supervisão competente.

b. São seis os princípios estabelecidos por Emerson. Manter registros precisos; imediatos e adequados é o primeiro princípio a ser
seguido.

c. São doze os princípios estabelecidos por Emerson. Dentre eles: traçar um plano objetivo e bem de�nido; estabelecer o predomínio
do bom senso e manter orientação e supervisão competentes.

d. São cinco os princípios estabelecidos por Emerson. Dentre eles é possível citar a disciplina e remuneração proporcional ao trabalho.

e. Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: São doze os princípios estabelecidos por Emerson. Dentre eles: traçar um plano objetivo e bem de�nido;
estabelecer o predomínio do bom senso e manter orientação e supervisão competentes..
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QUESTÃO 1

Incorreto

Atingiu 0,00 de 6,00
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De acordo com a unidade 5, a percepção de que o homem só trabalha em função de recompensas está mais relacionada com
a seguinte denominação:

Escolha uma:

a. Fordismo.

b. Teoria das Relações Humanas.

c. Homo Economicus. 

d. Fayolismo.

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: Fayolismo..

São papéis de decisão de um administrador, segundo a unidade 2:

Escolha uma:

a. monitor, negociador, administrador de recursos e empreendedor.

b. porta-voz, disseminador, administrador de recursos e negociador.

c. empreendedor, controlador de distúrbios, administrador de recursos e negociador.

d. disseminador, monitor, negociador e administrador de recursos. 

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: empreendedor, controlador de distúrbios, administrador de recursos e negociador..

QUESTÃO 2

Incorreto

Atingiu 0,00 de 6,00

QUESTÃO 3

Incorreto

Atingiu 0,00 de 6,00





Partindo de seus conhecimentos sobre A Abordagem Clássica da Administração, estudada na unidade 4, relacione as
informações a seguir.

1) Max Weber 
2) Frederick Winslow Taylor 

3) Henry Fayol

( ) Administração Cientí�ca 
( ) Teoria da Burocracia 
( ) Teoria Clássica

 A sequência correta é:

Escolha uma:

a. 2 – 1 – 3. 

b. 3 – 2 – 1.

c. 2 – 3 – 1.

d. 1 – 3 – 2.

e. 1 – 2 – 3.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 2 – 1 – 3..

 Sobre a forma como as organizações estão divididas na sociedade em que vivemos, assinale a incorreta:

Escolha uma:

a. União, Estados e Municípios. 

b. Setor Público.

c. Organizações sem �ns lucrativos.

d. Segundo Setor.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: União, Estados e Municípios..

QUESTÃO 4

Correto

Atingiu 6,00 de 6,00

QUESTÃO 5

Correto

Atingiu 6,00 de 6,00





Conforme vimos na unidade 3, de acordo com Maximiano (2004), houve uma evolução de um período para o outro. Preencha
as lacunas e, em seguida, marque a alternativa correta.
“Por volta de 4000 a.C., a _______________ evoluiu para a ___________________, numa região que hoje é o Oriente Médio.
Foi nesse lugar que ocorreu o surgimento das primeiras __________________ e onde se estabeleceram as
___________________ que estão evoluindo até hoje.

Escolha uma:

a. Revolução agrícola, revolução industrial, organizações administrativas, práticas formais.

b. Revolução agrícola, revolução urbana, organizações formais, práticas administrativas. 

c. Revolução urbana, revolução agrícola, práticas administrativas, organizações formais.

d. Revolução industrial, revolução política, organizações formais, práticas formais.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Revolução agrícola, revolução urbana, organizações formais, práticas administrativas..

Douglas McGregor foi um dos principais behavioristas estudados na unidade 8. Uma de suas contribuições foi a introdução de
qual conceito?

Escolha uma:

a. Teoria X e Y. 

b. Cooperação.

c. Decisão.

d. Ciclo motivacional.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Teoria X e Y..

QUESTÃO 6

Correto

Atingiu 6,00 de 6,00

QUESTÃO 7

Correto

Atingiu 6,00 de 6,00





Segundo Henri Fayol, na unidade 5, são princípios gerais da Administração:

Escolha uma:

a. senso de direção, seleção e promoção de pessoas.

b. especialização, amplitude administrativa e treinamento.

c. unidade de comando, autoridade e responsabilidade. 

d. supervisão funcional, divisão do trabalho e competitividade.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: unidade de comando, autoridade e responsabilidade..

Sobre a unidade 7, enquanto a Teoria Clássica caracteriza o homo economicus e a Teoria das Relações Humanas como o
“homem social”, a escola Estruturalista focaliza o homem organizacional.  
Com base no comportamento do homem organizacional, podemos a�rmar que:

Escolha uma:

a. desempenha diferentes papéis em uma única organização.

b. desempenha diferentes papéis em uma única organização.

c. desempenha diferentes papéis em organizações diversas. 

d. desempenha um único papel em organizações diversas.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: desempenha diferentes papéis em organizações diversas..

QUESTÃO 8

Correto

Atingiu 6,00 de 6,00

QUESTÃO 9

Correto

Atingiu 6,00 de 6,00





Conforme aprendemos na unidade 7, as origens do Estruturalismo são destacadas visando demonstrar a importância do
método para o desenvolvimento do estudo comparativo.  
Com relação ao conceito de Estruturalismo, podemos a�rmar que:

Escolha uma:

a. está voltado para o todo sem se preocupar com o relacionamento das partes na constituição do todo . 

b. é a interdependência das partes e o fato de que o todo é maior do que a simples soma das partes.

c. é a interdependência das partes e o fato de que o todo é menor do que a simples soma das partes.

d. é a interdependência das partes e o fato de que o todo é igual do que a simples soma das partes.

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: é a interdependência das partes e o fato de que o todo é maior do que a simples soma das partes..

QUESTÃO 10

Incorreto

Atingiu 0,00 de 6,00




